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*** Het was een enige dochter, die was seer edel, seer 
schone ende seer rijke. Hoer olders weeren gestorven, alsoe 
dat sij allene was ghebleven. Doe was daer eenre hande 1) have 

man'), dat was een wreet 3) tyeran; dese stont seer na dese 
schoene edele ionfer. Hij vensde hem ende belaefde hoer grote 
dinge ende vele wallusten ende genoechten Alsoe dat sij ten 
leesten bedragen waert ende consentierde hem. Ende doe hij 
sij in sijnre macht gecregen hadde, doe began hij sine tyeran- 
schap te gebruken ende genc seer wreedelic mit hoer om, // 
alsoe dat sij seer vele te lijden crech, ende niement van al 47Y. 

i) "Eenrehande", e e n z e k e r ; Lat. quidam. 
2) "Aaveman" ( = hoveman, hetz. als ,hofman"), b e w o n e r v a n . 

e e n "havesate" ( = hoveaate), d.i. van eene ridderhofstede e 
of f (gelijk nog tegenwoordig in Nederlandsche dialecten gezegd wordt) 
havezate; dus een groot grondbezitter. - Verg. Ss. D, 
fol. 176a (Bibl. v. Mnl. Letterk., afl. 73 en 74, blz. 342). 

3) Hs. : vreet. - De "v" en de "w" worden in de handschriften 
dikwijls voor elkander gebruikt 
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hoeren geslechte en moechte hoer helpen Want die tyran was 
soe listich ende soe cloeck ende oec soe wreet dat hem niement 
an en conde noch en dorste. Dit vernam des conincs soen, ende 

uyt sijnen barmhertigen trouwen mylden herten soe dedet hem 
alte wee dat die edele schone ionfer soe wreedelic gehandelt 
waert Ende uyt rechter goetheit sijns edelen herten soe dachte 

hij hoer te helpen. Hij quam by hoer ende sprack hoer toe 
ende vraechde hoer: of t) hij hoer hoelpe dat sij uytter maecht 
des tyrans queme Of sij hem dan oec wal trouwe wolde laven 

48r. ende hoelden. Als sij dat hoerde, waert sij seer II blijde ende 
belaefde hem geheele trouwe te hoelden al die dage hoers 
levens. Doe dede des conincs soen alsulke cleeder ende leverey 
an als der ionferen geslechte plach te dragen -Ende hij nam 
enen strijt an tegen den tyran. Ten leesten waert der geordi- 
niert dat des conincs soen ende die tyran allenigen tegen malk- 
anderen solden strijden op een plaes. Doe creech des conincs 
soen die averhant ende hij creech den tyran onder, ende hij 
benam hem alle sine 2) maecht ende hij verloesde die edele 
ionfer uyt sinen handen Ende hij benam hem al dat goet ende 
die heerlicheit die hij mit hoer gecregen hadde. Mer wat 3) // 

48,. geschiede : des conincs soen die hadde alsoe vele wonden ge- 
cregen inden strijde dat hij daer an starven moste. Als hij ge- 
storven was, soe was die edele ionfer alte zeer drovich Ende 

sij nam sine blodighe wapenne daer hij mede totter doet ge- ' 
comen was, ende henck die in hoer slaepcamer ende en woelde 
der mynnen ende trouwen die hij hoer bewesen hadde, num- 
mermeer vergeten. Ende als hoer enige genoechlike dinge der 
werlt voer gehoelden worden, soe genck sij in hoer slaepcamer 
ende ansach die wapenne daer hoer trouwe vrent mede ter 

49r. doet II gecomen was om hoeren wille. Ende die trouwe ende 
die mynne die toech sij alsoe in hoer herte dat gheen ander 

dinge 4) steede in hoer hebben en moechte. Ende als hoer enich 
lijden toe quam, soe dachte sij dat sij wt vele meerre lijden 
verloest was. Wie is dese edele ionfer, die aldus schone ende 

. i) Of, voor het geval dat, ingeval.. 
2) Na psine" staat eene doorhaling met rooden inkt. 
3) Het woord ,wat" staat tweemaal: het wordt fol. 4$P (bovenaan) 

herhaald. 
4) Een vrouwelijk ,die dinge" komt ook elders voor. Zie W. L. van 

Reiten, Miàddnederlandsche Spraalekunst, Gron. 1887, blz. 320. 



355 

rijke is? Dat is die edel ziele. Wie is die wreede tieran? Dat 
is die duvel. Wie is des conincs soen? Dat is onse lieve here 
ihesus cristus, die coninck der glori?n. Dese hadde alte groet 
yamer in sinen edelen trouwen barmhertigen mylden herten, 
om dat die edele ziele onder die wreede tyranschap des duvels 

was, daer hoer niement wt en con-//de ghehelpen van alle den 490. 

menscheliken 1) geslechte. Hij quam ende sprack hoer toe doer 
die propheten Ende hij belaefde hoer: wolde sij hem trouwe 

hoelden, hij wolde sij verloesen wt die heerschappye des wree- 
den tyrans die sij bedragen hadde. Ende wt rechter goetheit 
sijns mylden barmhertigen herten soe dede hij an die cleeder 
ende leevereye - Dat is die menschelike natuere - ende 

quam daer mede te strijden xxxiij iaer lano tegen den duvel. 
Ende hij verloesde die edele ziele Ende benam den duvel al 
sine macht // ende die heerschappye die hij hadde over dat 50r. 
menschelike gheslechte. Mer ten leesten, doe hij alsoe lange - 

ende zwaerlike gestreeden hadde, soe is hij inden strijde doet 

gebleven om die mynne der edelre zielen. Wat sal die ziele 
nu weder doen: voerwaer, is sij ghetrouwe, soe en sal sij des 
doets hoers alre getrouesten vrents nummermeer vergheten 
Ende sij sal nemen sine blodige wapene Als dat cruce, die 

negele, dat speer, die dorne crone, die geysellen, die bespot- 
tinge, die bespyinge, die verwitlike woerde, die spondie 2), // 
dat riet ende voert al die wapenne daer die co[n]wc der glo- 501'. 
ri6n mede totter doet gecomen is Ende hangen sij in hoer 

slaepcamer, dat is in hoer herte, alsoe dat sij der trouwen ende 

mynnen die hoer die coninc der glorien bewesen heeft, num- 
mermeer en verghete. Ende als hoer enige ghenoechlike dinge 
na den vleische voer gehoelden werden, soe sal sij dese wa- 

penne ansien ende der trouwen gedenken, wt wat mynnen 
ende guetheit hij voer hoer geleeden heeft, op dat sij gene 
genoechte en solde sueken dan in hem. / Ende als hoer lijden 5ir. 
toecoemt, 'soe sal sij gedenken wt hoe zwaeren lijden sij ver- 
loest is overmits der passien hoers getrouwen vrents Als van 
den thorne gods Ende van der ewiger doet. 

*** Onse lieve here ihesus die heeft soe zwaerlic om onsen 

1) Hs. : mbchelikeen. 
. 2) Lees : spongie. Zie Matth. XXVII: 48; Marc. XV : 36 ; Joh. 

XIX : 29. Op deze plaatsen heeft Trommius (Concordantie) ,spongie", . 
de Vnlgaat  spongia". - De bet. van nspongie" is s p o n s. 
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wille gearbeyt dat hij den last niet langer en conde gedragen: 
hij bleef daer onder liggen en starf voer ons. 

* Wi sullen denken hoe geheelick hem onse lieve here onder 
dat lijden gegeven heeft. Want ny mensche en mochte soe 

510. zwaerlike lijden als hij leet Ende dat om weer-/Idicheit sijns 
persoens, om edelheit ende tederheit sijnre conplexsi6n, om 
levendicheit sijnre synne 11 ende om onnoselheit sijns levens 
Want hij was die alre onschuldichste. Hier wt sulle wi halen 
medicine tegen onse geestlike wonden Want dat leven ende , . die passie ons lieven heren is een abteyke daer alle medicine 
in te vinden is tegen alle die siecten der zielen. Want gheen 
dinck en mach ons beiegenen, wi en moeghen daer ene plaester 
toe vinden, ist dat wi sij wal sueken conen. Wi moegen hier 

y 

52r. oec 11 halen troest in allen lijden. Ende dat die passie ons 
heren dede 2), ic en weet niet hoet geestlike menschen solden 
conen maken Ic meene: sij solden vake of vallen 3) of sieck 
werden ende sterven eer tijt 4). 

* * * Daer om heeft onse lieve here soe vele ende soe zwaerlic 

geleeden, op dat hij ons die mynne sijns herten wolde tonen 
Ende ons verwecken hem weder te mynnen ende dancber te 
wesen. Want gheen dinck en mach enen menschen meer trec- 
ken tot mynnen dan dat hij weet dat hem een ander soe lief 
heeft dat hij gerne om sinen wille lijden wil. Bernardus: ,o 

52r. here ihesu, baven // alle dinck maket di my mynlic die kelic 
dijns Iijdens !" Aldus en trecket ons gheen dinck meer onsen 
lieven heren te mynnen dan an te marken sijn heilige lijden 
Dat hij wt soe goeden herten voer ons geleeden heeft. Wi 
werden daer oec wt getagen onsen lieven heren troulic ende 

gheheelic te dienen. Want wie en solde alsulken goeden heren 
niet gerne dienen Die hem selven alte mael voer ons ende tot 
onser behoef gegeven heeft? Want wi mogen hem nemen ende 
doen mit hem wat wi willen. Wi mogen hem sinen hemelsche[n] 

53r. vader offeren voer al onse sunden, want hij hee/Ift daer vol 

i) Verg. fol. 30r. 
2) De tekst is bedorven. Waarschijnlijk moet gelezen worden: ,En 

dede die passie ons heren", of, wat nog dichter bij het hs. staat: ,En 
dade (daet) die passie ons heren". De bet. is in beide gevallen : 
zonder het lijden van onzen Heer. 

3) Of vallen, d. i. ofvallen ( = afvallen). 
4) Eer tijt, ontijdig, vbor den tijd, op jeugdigen leef- 

t ij d. Verg. MnI. Wdb., Dl. II, kol. 558 (op »e e r, 3do art."). 
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voer gedaen an die galge des cruces 1) Ende wi mogen dat 

ewige leven mit hem copen, want dat heeft hij ons tot onser 
behoef gecoeft mit sinen duerbaeren blode ende bytteren doet. 
Wi mogen hem oec in onse herte nemen ende verenigen ons 
mit hem ende spreken hem toe soe vake als wi willen, ende 

clagen hem al onse lijden ende noet Ende dat is ons een groet 
troest, soe lange als wi hier in ellende sijn. Want wi hebben 
vake vele te lijden ende te strijden van buten ende van byn- 
nen, ende dat kumt ons oec onder tijden soe an dat wijs genen 
menschen en conen clagen: ende // daer om is ons dat toekier 53v. 
tot onsen lieven heren alte groet noet ; ende wert dat wi dat 
niet en hadden, wi solden vake moeten gebreken. Ende die dat 
niet en heeft, en darfs niement wyten dan sijns selves traecheit 
ende onachsemheit; want onse lieve here die is altijt bereyt, 
als wi selven begerich ende vuerich sijn. 

* Wi werden oec wt anmarkinge des lijdens cristi ghesterket 
ende gemoediget gerne wat weder te lijden om sinen wil. Als- 
men ene[n] Elphant enen 2 ) doeck voer die ogen hoelt, die in 
blode geverwet is, soe wort hij crachtich ende moedich ende 
en ontsiet II gheen dijnck. Alsoe oec die mynnende ziele, an- 54r. 
siende dat blodige licham hoers gemynden, wort sij gestarket 
ende gemoediget alle dijnck te lijden. 

* * * Een mensche die hem oeffent in dat lijden ons heren, 
die sal daer alsulke vrucht wt crigen dat hem gheen lijden 
zwaer en sal wesen; ya soe veer sal hij comen dat die dinge 
die hem te voeren seer zwaer ende ondragelijck weeren, die 
sullen hem overmits oeffeninge des lijde[ n]s cristi genoechlijck 
ende licht werden. Ende daer hij hem vele in te lijden plach 
te hebben, daer en sal hij nu niet op achten. 

* Ons en is gheen I/ dinck nutter dan dat wi ons geven tot 54r. 
gode; want niet en is lichter noch zueter dan dat hij van ons 

begert Als hij oec selven seecht: "Dlijn Iuck is zuete, ende 

mijne borden 3) is licht"'). Dit gevoelt elck guet mensche in 
hem selven. Het weer enen goeden menschen die weet wat ge- 
noechten in gode ende inden duechden sijn, vele lichter duy- 

1) Galge des cruces (hetz. als galgestoe"), d w a r s h o u t, d w a r s- 
balk van het kruis. 

2) Hs. : ene. 
3) Borden (hetz. als borde "), 1 a s t. 
4) Matth. XI: 30, waar de Vulgaat ,suave" en de Statenvertaling 

 zacht" heeft. 
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sent doden te sterven dan van gode ende van den duechden 
te scheiden Ende weder totter werlt te kieren. 

*** Sante Bernart seecht: ,die gracie die een ygelic ont- 

fangen heeft, dat is sine trouwe." Die ene heeft een kuysch 
55r. herte, die ander een mynlic herte, die an-//der een willich 

herte, die ander een ynnich devoet herte. Ende wie alsulke 

gaven ontfangen heeft ende alsoe gesterket is dat hij mitter 

hulpe gods voert an in kuyscheit kan leven, dat is al sijn 
trouwel schaet 1). 

*** Nemeeas die prophete seecht: ,Die vroude des heren dat 
is u stercheit" 1). Dat is dat wi voert gaen in duechden 3) ende 
in een geestlic leven: dat is sine vroude. _ - 

* Als wi onsen wille geven tot dien daer wi van gode toe 

geropen sijn, soe doe wi den wille gods. 
*** Gulden mont dat ist dat sante pauwel 4) soe groet heeft 

55r. gemaect dat hij sinen wille / soe geheelic gaf totten wille 

gods te doen. 
*** Het en sij dat een ygelic hem selven late ende dode 

sinen eygenen wille, hij en maech niet comen tot dien die 
hier baven is. 

* Hoe goet het is dat wi doen als onse eygen wille daer in 

gevonden wort 5), soe en isset gode niet behagelic. 
*** Als wi den wille onser oversten doen, soe doe wi den 

wille gods. 
* Die geestelike menschen hebben vele graci6a ontfangen 

van gode meer dan werlike menschen, waer om sij gode vele 
meer verthornen als sij sunde doen, dan werlike menschen. 
Ende deser gmci8a is sonderlinge s o v e n. Die i r s t e is dat 
verboent dat sij mit gode gemaket hebben, dat sij hem // 

56r. ewelic willen dienen. Ende dan verbynt hem god weder totten 

1) "Trouwelschaet" ( = trouwelschat ; verg. Acquoy, Het klooster te 
Windesheim, Dl. I, blz. 200, aant. 6), b r u i d s s c h a t, h u w e 1 ij k s- 
geschenk. 

2) Neh. VIII.: 10 (vs. 11 volgens de Statenvertaling). 
3) De uitdrukkingen voortgaan in deugden",  voortg. van deugden 

tot deugden" en  voortg. van deugden in deugden" zijn bij de devoten 
zeer geliefd en ontleend aan het ,ibunt de virtute in virtutem" uit 
Ps. LiXXIII : 8 (Statenvert. Ps. LXXXIV, 8: Zij gaan van kracht tot 
kracht). 

4) Hs. : pauuel. Zie boven, blz. 353, aant. 3. 
5) Verg. fol. 67r: soe wort onse wille gevonden. 

' 
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menschen ende ontfaet sine ziele tot sijnre bruyt Ende ver- 
hoert gerne sijn ghebet. Als wi in dit huys angenamen wer- 
den ende ons geheelic in dit leven geven Wat groter loen ende 
graci6n wi daer mede verdienen, dat is onbegrij plic. Soe anghe- 
name is onsen lieven heren die guetwillicheit, ic meen: die 
dan voert storve, hij solde sonder vege vuer ynt ewige leven 
vaeren. Die a n d e r is dat sij onse lieve here bennedi6t ende 

besorget in tijtliken dinghen alsoe dat sij al hebben des hem 
noet is sonder perykel hoerre zielen, dat veer is van den wer- 
liken menschen. Ende. oec als hem die geest.JJlike menschen 56'. 
kieren van den state der duecht, soe plecht hem god gemeenlic 
sine bennedixcie te ontrecken, soe dat sij dan oec arm werden 
van tijtliken goede. Die d e r d e is dat woert gods - die spyse 
der zielen -, dat wi dagelix overvlodelic hebben. Die v i e r d e 
is dat heilige sacrament des lichams ende bloets ons heren 
ihesu cristi: wat gmci6a ende genaden daer mede gegeven 
wort den ynigen ontfanger, dat en kan gheen herte begrypen. 
My gedenket: noch doe ic een clarick 1) was, dat ic doe zalige 
here Peter van hoern 2) hoerde seggen: "Een mensche moechte 
hem alsoe vuerichlic J bereyden tegen die ontfangenisse des 57r. 

heiligen sacraments dat, wert dat hij na verdiensten in-alsulken . 
staet stonde dat hij comen solde in dat nederste choer der 
engelen Mit enen ontfangen 3) solde hij moegen verdienen te 
comen in dat negende choer" 4). Market, susteren, wat groter 
gracien wi dan versumen, als wi ons van traecheit ende van 
onachsemheit aftrecken van die ontfanginge des heiligen sacra- 
ments : ya wi clagen wal vake dat wi alte traech ende koelt 

1) Clarick ( = derc), klerk, d.i. iemand behoorende tot t 
' 

d e 1 a g e r e k e r k e 1 ij k e r a n g e n. Zie Acquoy, Het klooster te 
Windesheim, Dl. I, blz. 108, aant. 6; verg. Mnl. Wdb., Dl. III, kol.1530 
(op nil. 1"). 

2) Zie boven, blz. 228, 237. 
3) Vul in gedachten aan : des heiligen sacraments. 
4) In dat negende choer ( = coor), in h e t n e g e n d e, d. i. in he t 

h o o g s t e k o o r. Mean onderscheidde vroeger negen koren van engelen, 
"in dryderhande ry, een negenvoudige orden" (Vondel, Lucifer, reg. 
242). Zie Mnl. Wdb. op "c o o r, 2de art., nO. 2" (Dl. III, kol. 1856-'57) 
en Zwolsche herdrukken, III en IV (Vondels Lucifer, uitgegeven door 
N. A. Cramer), Zwolle, [z.j.], blz. 114. - Verg. Hs. D, fol. 147d 
(Bibl. v. Mnl. Letterk., afl. 73 en 74, blz. Dese twie vurige 
herten hadden die passie ons lieven heren also geordyneert, dat sie daer 
mede wanderden in die ix choren der engelen. 
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ende ondevoet 1) sijn ende niet bequaem daer toe Mer daer om 
57'. sulle wi 11 daer toe gaen,' dat wi vuerich moegen werden. 

Want lange van onsen lieven heren te bliven, daer en cone wi 
niet guet noech 2) vuerich van werden Want dat vuer is in 
onsen lieven heren, ende hoe moege wi dat vuer halen dan 
daert is? Daer om sulle wi ons daer toe bereyden mit enen 

gueden wille. Hebbe wi ons ontgaen, dat ons dat leet sij ! 
Sinne wi arm, sinne wi behovich, alle rijcheit is in hem; sinne 
wi sieck, hij is onser zielen medicine. Hij ist al dat ons zalich 
maken mach in tijt ende in ewicheit. Die v ij f t e is die gees- 
telike ingeestinge 3) van byn-ilnen ende oec die guede verma- 

ninge van buyten: wolde wi die troulic te werke setten, we 
solden daer seer vele by vorderen. Die s e s t e is heilicheit des . 
levens : als wi wat guets denken, wat guets hoeren, wat guets 
spreken, wat guets opsetten, wat guets te werke setten of wat 
wi hier ter eren gods doen, daer verdiene wi al mede heilicheit 
des levens. Dat 5) s o v e n d e is die glorie des ewigen levens, 
die god sunderlinge belaeft heeft den geestliken menschen die 

gelaten hebben tijtlic guet, tijtlike glorie ende eer der werlt, 
olders ende vrende ende oec alre meest hem selven. 

58·. *** Wi sullen onsen lieven // heren dienen mit enen vred- 
semen vroliken herten. Want geestlike vrolicheit maket guet- 
willicheit, sij scharpet die synne, sij maket die memorie vaster 
ende die reeden sterker, sij is een behulp tot vele duechden. 
Die gracie gods en wil altijt niet in ons werken: wi moeten 
onse natuer mode setten na den duechden. Wi en sullen niet 
wesen "raep hier, raep daer", soe dat wi den enen wech ver- 
storten dat wi den anderen wech op gerapet hebben Mer wi 
sullen ons soe setten dat wi mit vrouden dat guede werken, 
dat wi doch yo doen moeten: soe maecht gode gename wer- 

59r. den, // ende wi sullen in corter tijt alte vele meer vorderen 
dan die anderen die hoer natuer niet medde en setten. 

i) Ondevoet (=ondevoot), niet devoot, niet innig, niet t 
. gloeiende voor God en het goddelijke, lauw. 

2) Noech _ (Oostmnl. vorm ; hetz. als "genoech"), g e n o e g. 
3) Ingeestinge (term der devoten), b e z i e 1 i n g d o o r G o d s 

geest, het ondervinden van Gods son mid dell ij ken in- 
v 1 o e d. Verg. Moll, Joh. Brugman, Dl. I, Mz. 53, 286; Dl. II, biz. 394. 

4) Zie voor de pagineering van het hs. het Arch. voor de gesch. 
v. h. ?artsb. Utrecht, Dl. XXVII, blz. 404, aant. 3. 

5) Lem: Die (nl. gracie) ? 
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* Dat is die rechte geest ons heren ihesu cristi dat wi cleyne 
ende verworpen sijn in ons selves ogen. 

*** Och susteren, het salons noch soe seer rouwen dat wi 
nu soe versumende sijn in ons selves zalicheit Als wi nu i) 

. 

comen te liggen ynt veghe vuer daer wi moeten lijden grote, 
zwaere ende lange pyne, om dat wi ons nu niet en pynen 
onse passien ende verkiertheit te verwinnen Ende dat wi ons 
niet en bereiden dat heilige sacrament te ontfangen alst be- 
hoerlike tijt eyschet, daer wi onse sunden mede moechten // 
of leggen. Mer om ene cleyne quaclinge q) die ons ynt hoeft 59... 

schoet, soe trecke wi ons daer van Ende wat men ons raet of 

leert, wi en willen daer niet na doen. Ende voerwaer, wi eygent 
dat ons onse lieve heer daer om leet pynigen ynt vege vuer, 
ist dat wi der hellen ontgaen, als ic ommer hape. Want ic 

hape dat hier niement en is, die :van hier ter hellen sal vaeren. 
Mer wi bereyden ons vake groet zwaer vege vuer, om dat wi 
ons nu soe lichtelic volgen ende ons niet en geven totten 
rechten duechden, daer wi soe guet rieschap toe hebben. Och, 
als wi sien sullen dat II onse mede susteren die hem totten 60r. 
rechten duechden gegeven hebben, mit soe lichte pyne of sonder 

pyne aver comen 3) Ende wi soe grote lange pyne moeten 
lijden, soe salt ons alsoe rechte leet wesen dat wi ons oec niet 
en hebben gegeven totten rechten duechden, daer wi soe guet 
rieschap toe hadden als sie Ende dat wi onsen passien ende 
verkiertheit soe lichtlic gevolget hebben Ende dat wi soe traech 
ende versumende gewest hebben in te ontfangen dat weerde ., 

heilige sacrament, daer wi onse schult soe seer wal ende licht- 
lic mede mochten betaelt hebben, daer wi dan soe zwaerlike 
voer moeten lijden. Want dat heilighe sacramente is een offer 
hande // voer onse sunden. Ende want wi altijt sundigen, soe 60,. 
is ons groet noet dat wi ons daer dicwil weerdelic toe be- 
reyden na onsen armen vermoegen, op dat wi onse sunden 
daer mede moegen of leggen. Want die dat heilige sacrament 

1) Dit "nu" moet wegvallen. Anders te lezen : na, n a d e r h a n d, 
later. 

2) Verg. fol. 23': quackelie. 
3) Aver ( = over) comen, eig. a a n d e o v e r z ij d e k o m e n ; hier 

aan gene zijde van het graf, dus in den hemel komen. 
Zie Hs. D, fol. 65c (Bibl. v. Mnl. Letterk., aft. 72, blz. 125), en verg. 
het werkwoord ,over helpen", h e 1 p e n o m in den h e m e 1 t e 
k o m e n (Hs. D, fol. 57b ; Bibl. v. Mnl. Letterlc., t. a. p., blz. 140). 
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ontfanget inden staet der graci6n als ic hape dat wi alle gader 
doen die wi hier sijn, die en vercriget niet allene vergiffenisse 
sijnre sunden, mer hij verdient oec wonderlike grote glorie. 
Och dat wi wisten watter al vruchten ende zalicheit is geleegen 
inden heilige[n] sacrament, wi solden ons soe rechte vlijtelike 
daer tegen bereiden mit bychten, mit heiligen zwigen, mit 

6ir. ynigen ghe-//bede ende mit vele gueder werke, op dat wijt yo 
weerdelic moechten ontfangen. Dat guet en is niet wt te spre- 
ken, dat die mensche verdient, die dat heilige sacrament weer- 
delic ontfaet. Des gelijcs en is dat quaet niet wt te spreken, 
dat die mensche hem selven duet, die versuemt dat heilige 
sacrament te ontfangen als hijt na behoerlicheit wal doe 
moechte. 

*** Sante pauwel I) seecht : "synne wi allene in desen leven 

hapende in cristo, soe synne wi die yamerlixsten van allen 
menschen" 2). Dat is: ist dat wi vaste van buyten henne gaen 
ende en pynen ons niet van bynnen mit enen geheelen herten 

6ir. tot onsen lieven heren ende totten II rechten duechden te 

geven Mer allene denken hoe wi voer den menschen heen 

moegen comen ende en pynen ons niet vorder, soe synne wi 
die yaemerlixsten van allen menschen. Want daer en sulle wi 
die ewige zalicheit niet meede verwerven, mer die ewige ver- 
doemenisse. Ende wi moegen daer nu vaste meede heen gaen 
voer den menschen, mer onse lieve here doer siet die meeninge 
ende hij salt alsoe scharplic in ons ordelen; ende ist dat wi 
ons niet en geven totten duechden mer die helle verdienen, 
soe sulle wi vele dieper in die helle comen dan die heydene 
of die ioden. 

*** Het sal ondertijden gevallen dat // hem een mensche 
alsoe nouwe waeren kan dat hij in genen gebreeken van buyten 
en vaelt ende aver al seer stichtich ende duechentlic is ende 
duet al dat hij doen sal. Ende om dat hij hem alsoe rechte 
wal hebben kan, soe cricht hij oec een groet voellen van hem 
selven Dat hem coemt wt enen hoeverdigen herten, recht of 
hij wat vermoechte van hem selven. Ende als hij enen anderen 
market, die hem soe wal niet en heeft, daer heeft hij onweer- 
dicheit op. Dese hoverdie is een fondemeent alles quats; ende 

1) Hs. : pauuel. Zie boven, blz. 353r aant. 3. ' 

2) 1 Cor. XV : 19... 
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wat men daer op tymmert Reynicheit '), gehoersemheit ende 
ander // duechden, het is al te vergheefs: ten mach niet bliven 62,. 

staende, want dat fondament en doech niet. Dit ansiet onse 
lieve here ; ende want hij onse zalicheit mynnet, soe verhenget 
hij ondertijden alsoe zwaere becaeringe opten menschen dat hij 
niet en weet hoe hij daer wt comen sal Of hij leet hem on- 
voersiens soe zwaerlic vallen dat al dat huys daer van davert 
Of hij sent hem zwaer lijden toe, daer hij hem wt veroetmoe- 

dige. Als die mensche aldus vander verhengenisse gods ver- 

oetmoediget wort, soe schaemt hij hem ende cricht een cleyn 
voellen van hem selven ende // hij kan medelijden mit eyns 63r. 
anders crancheit die hij te voeren veronweerde Ende hij cricht 
een groet voelen van enen anderen. Want hij- is nu oetmoedich 
van herten geworden overmits dien dat hij selven in crancheit 

gevallen is Welke oetmoedicheit een fondement is alre duechden. 
Ende wat ander duechden hij daer op tymmert, die sullen wal - 

staende bliven Ende sij sullen hem brengen tot sijn ewige zalicheit. 
*** Die apostel sante pauwel ?) seecht : "die gene die vanden 

geeste gods gere[g]yert werden, dat sijn kynder gods" 3). Die 
dese v ij f punten in hem voelt, die mach hapen dat hij een 
kynt gods is, als die leer-//res daer van seggen. Dat i r s t is 63v. 
waerheit des geloven. Dat is dat wi sullen vastlic geloven al 
dat die gemene heilige kerke geloeft of schuldich is te ge- 
loven. Ende als ons die duvel anvecht mitten gelove nu ende 
oec als wi starven sullen Daer en behoeve wi niet vele tegen 
te disputieren Mer wi sullen slichts seggen: "Ic wil geloven 
als die gemene heilige karke geboet te geloven." Ende daer 
sulle wi vastelic by bliven: soe ist genoech. 

* Dat a n d e r is reynicheit des levens. Dat is dat wi ons 
reyne . sullen hoelden van allen sunden, beyde cleyn ende 

groet, // na onsen vermoegen 4). Ende als wi in enigen sunden 64r. 

gevallen sijn, soe sulle wi geiynge pynen weder op te staen. 
Dat is dat wi gerynge een leet wesen sullen hebben, op dat 
wi liggende niet gegreppen en werden Want wi niet en wetten 
wanneer of hoe wi starven sullen ; ende werde wi dan liggende 

1) Boven de  y" was eerst een horizontaal streepje geplaatst, maar 
dat weder uitgeschrapt is. - 

2) Hs.: pauuel. Zie boven, blz. 353, aant. 3. 
3) Rom. VIII: 14. 
4) Gewoonlijk : na onsen armen vermo(e)gen. 

. ,,, , 
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gevonden in groten sunden, soe ist al verlaeren ende soe en 
mach ons niement helpen. Want die in een doet sunde sterft, 
die moet ommer verdoemt werden. Ende al beede onse zuete 
vrouwe mit alle den heiligen daer voer, ten mach niet baeten. 
Daer om, laet ons yo toe sien ende altijt morw hertich 1) wesen 

64\'. ende guet willich: soe salt al guet werden. J Dat d e r d e is 

navolginge gods: dat is dat wi dat exempel ons lieven heren 
sullen pynen na te volgen na onsen armen vermoegen Want 
daer om heeft hij ons voer gegaen. Hadde wi allene verloesinge 
behoeft, soe moechte hij wal een groet man gecomen hebben 
ende hebben hem voert des anderen dages laten crucen. Mer 
want wi oec sijn exempel behoefden, soe is hij een cleyne - 
kyndeken geworden ende heeft driendartich iaer lanc opter Z) 
eerden gewandert onder ons Ende al sijn leven heeft hij ons 

gegeven tot enen exempel. Hier op seecht sante Bernaert, die 
65r. zuete leerre, / inden persoen ons heren: ,0 mijne kynder, 

siet an mijn leven ende mijne wanderinge Want wt mijnen 
leve[ n] mogdy marken u leven Dat is, hoe ghi u leven leyden 
sult. Ansiet mijn armoede, mijne lijdsemheit Mijne gehoersem- 
heit, mijne mynne Mijne oetmoedicheit, mijne sachtmoedicheit 
ende al mijne duechden. Dit ansiet wal ende volget my na!" 
Dat v i e r d e is getuych des geests. Dat is dat die heilige 
geest onsen geeste getuych ghift dat wi kynder gods sijn') 
Ende dat wi al onsen hape ende betrouwen in hem setten. 
Ende alsoe vele als wi dat doen, alsoe vele sulle wi vercrigen. 

650. Onse lieve here is alsoe guet: het is hem seer JJ gename dat 
men een goet betrouwen op hem heeft Ende hoe wi hem meer 
toe betrouwen conen, hoe hij ons meer geven sal. Dat v ij f t e 
is vrede des herten: dat is dat wi altijt te vreden sullen 
wesen mitten wille gods Want onse lieve here die schict alle 

dinge alsoe als sij alre best sijn. Dat sulle wi mit enen ge- 
heelen herten voelen ende geloven: soe sulle wi kynder gods 
werden. 

*** Als wi in lijden ende in bangicheit sijn, soe sulle wijt 
onsen lieven heren allene clagen ende op dragen Ende betrou- 
went sijnre goetheit toe dat hij ons helpen sal. Soe sal hij ons 
sonder twivel wt dat lijden verloesen. Niet dat hij ons dat 

1 ) "Morwhertich" (= morwehertich), w e e k h a r t I g, t e e r h a r t I g, 
zacht van gemoed. 

2) Hs. : op ter (in twee woorden). 
3) Toespeling op Rom. VIII 16. 
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lijden voert of sal nemen, mer hij sal // ons alsulke gracie 66r. 

geven dat wijt moegen dragen. Wi moeten onse lijden oec wal 

clagen den genen die ons in die stede gods gesat is, ende 

volgen hem dan inden dat sij ons raden. Daer sulle wi vele 
meer in verdienen dan oftet ons god selven seechde mit sinen , 

eygenen monde. 
* * * Wi sullen ons bereyden van die ene hochtijt totter ander 

mit groter vueriger begerten, op dat wi onsen lieven heren 
ene bequame stede in ons moegen maken, dat hij lange by ons 
mochte bliven Ende ons rijke maken mit vele graci?n Want 
die god in hem heeft, die heeft al dat goet is inden hemel 
ende inder eerden. Daer // solde wi al onsen vlijt toe doen dat 66,. 
wi hem yo niet buten en slutten. Ende als wi ons onbequame 
voelen overmids traecheit ende versumenisse, soe sulle wi onsen 
lieven heren bidden dat hij onse gebreck vervullen wil Ende 

gaen dan op 1) sine barmherticheit tot hem, wantet die gehoer- 
semheit eyschet. 

* Wi sijn in alsulken staet gesaet dat wi niet 66n ogenblyc 
tijts en dorven 2) laten voer by gaen, wille wi selven Wi en 

moegen daer in verdienen dat ewige leven. Want al dat wi doen 
in gehoersemheit, dat is ons verdienstelic, oec slapen ende eten. 

* * * Een goet wille dat is even // beghyn alles goets ende 67r. 
ene moder alre duechden. Des ghelijcs is een quaet wille een 

begyn alles quaets ende ene moder alre onduechden. 
* Als wi doen tegen onse goede gewonten of tegen den wille 

onser oversten, soe wort onse wille gevonden 3). 
*** Die market dat hij meest ontfangen heeft, die sal meer 

oetmoediger wesen ende meer bereyder ende vueryger gode te 
dienen. 

* Als wi in die capelle comen, soe sulle wi denken: lieve 

here, gheeft my gracie dat ic dese mysse mit ynicheit hoeren 
moet. Al dat ic daer in verdiene: quytinge des vege vuers 4), 
dat offer ic u voer die zielen die inden vege vuer sijn Ende 

sunder-//lingo voer mijnre vrende ziele. Dat sal onsen lieven 670. 
heren seer gename wesen Ende troestlic den zielen. 

' 
1) Verg. Mnl. Wdb. op  o p, I, nO. 17" (Dl. V, 's-Gravenh. 1903, 

kol. 1662-'67). 
2) Dorven, behoeven, noodig hebben. 
3) Verg. fol. 55v: als onse eygen wille daer in gevonden wort. 
4) Niet onmogelijk, dat na "vege vuers" (op het einde van den regel) 

66n of meer regels zijn uitgevallen. 

_ . 
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*** Als wi sitten by den vuer, soe solde wi denken op die . 

gene die ynt vuer 1) sitten Ende leesen hem enen psalm, als 
ons lustet te kallen : dat sal hem seer gename wesen 2). 

* Een ygelic solde hem selven sueken; dat is: een ygelijc 
solde sijne baete ende sijne ewige zalicheit zueken. 

*** Sante Augustinus seecht: ,salich is die dwanck die ons 

brenget totter ewiger vryheit." 
* Als wi te tijde comen daer die gehoersemheit eyschet, soe 

wynne wi; mer als wi te late comen, soe verliese wi. 
*** 

quade dinge die ons hier quellen ende parssen, die 
68r. dwin-//gen ons te lopen ynt ewige leven. 

. * Die gene dien dat lijden sinen hoeren verstant ghift 3) Die 
op doen hoer ogen ende sien dat wonderlike -grote loen dat 
men overmits den lijden verdient Ende daer om begeren sij te 

lijden ende lijden gerne. Ende als sij gheen lijden en hebben, 
soe doen sij hem selven lijden an mit arbeyt ende mit cas- 

tyinge des lichams Ende sij en doen hoeren licham gheen ge- 
rack') noch gemaeck an meer dan nouwe noetdrufte. 

*** Een goetwillich mensche die verdient meer dan hij sel- 
ven geloven kan Ende oec mede werken hem alle dinge ynt 
goede 6). Ende al valt hij in sunden: des hij hem pynt hast-// 

68,. lic weder op te staen, soe salt onse lieve here al tot sinen 
besten schicken. 

* Een goetwillich mensche die sal groet loen verdienen voer 
een ygelic goetwerck 6), hoe cleyne dattet oec is Ende voer 
een ygelic goet woert Ende voer ene ygelike guede gedachte 
Ende dat loen sal inder ewicheit dueren. Ende om dat dat 

ewige loen alsoe 1) groet is, soe wolde onse zuete moder maria 
liever wtten hemelrike gaen, weert moegelic, ende gaen ynt 
vege vuer ende barnen daer heent ten ionxten dage toe Eer sij 

1) Vuer, d. i. veg(h)e vuer, v a g e v u u r. 
2) Verg. Moll, Geert Groote's Dietsche vertalingen, Ainst. 1880, 

blz. 29--33. 
3) Die gene - ghift, Degene bij wien het lijden aan 

zijn hooren "verstant" geeft, d. I. hij die eerst gehoord 
heeft t zonder r te e begrijpen en die daarna door het t 
lijden inzicht krijgt in het gehoorde. 

4) ,Gerac", hetgeen noodig is, wat men noodig heeft, 
beho efte. 

5) Toespeling op Rom. VIII:28. 
6) "Goetwerc" (in ddn woord), g o e d w e r k, g o e d e d a a d. 
7) Hs. : al soe (in twee woorden). 
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dat alre mijnste loen wolde aver geven, dat sij ontfangen heeft 
voer die alre cleynste goede gedachte die sij II op eerden ge- 69r. 
hadt heeft Of voer dat alre cleynste goede woert dat sij ge- 
spraken heeft Of voer dat alre cleynste goede werck dat sij 
gedaen heeft. Och, die ewicheit is alsoe wonderlike groet in 

glorien te gebruken. Ende hoe dat goet groter is dat wi doen, 
' 

hoe oec onse loen groter sal wesen. Daer en sal gheen goet 
ongeloent bliven. Als wi starven, soe sal onse lieve heer tot 
enen ygeliken van ons seggen: "Comet, mijn wtvercarne bruyt 
Ic heb u gehoelden die nye appelen mitten oelden." Dat is, ic 
heb al uwe goede werke bewaert, die cleynen mitten groten. 
Ende voer alle dese sal hij ons lonen alsoe groetlic dat ons 
selven verwonderen sal dat wi J mit soe eleynen arbeyt soe 69,. 

' 

grote ruste vercregen hebben. 
* Dat maket 1) ene grote droefheit in enen goeden herten 

Als een mensche denket dat hij niet wetten en mach soe lange - 

als hij hier is Al ist dat hij alle goet duet na sinen armen 

vermogen ende alle quaet schuwet Weder hij weerdich is des 
hates of der mynnen. 

*** Wi hebben enen brudegom, ende die wil hebben dat 
wi sullen hebben onderlinge mynne: daer mede sulle wi hem 
alre beest behagen. 

' 

* Die hem bloet maket van al dat hem een hinder mach 
wesen inden dienst gods Die sal verwinnen sine sterke viande , 
Als die duvel, die werlt ende sijn eygenne II vleisch. Die 70r. 
dinge die ons hinderen inden dienst gods, dier is seer vele 
Mer sunderlinge isser d r i e, daer vele in beslaten is. Dat is 
tijtlic goet, vrende ende mage Ende wallust des vleisches Ende 

eygen wille. Daer sulle wi weder voer an nemen willich ar- 
mode, reynicheit ende gehoersemheit. Die tijtlike rijcheit aver 
ghijft, den ghift onse lieve here geestlike rijcheit weder, als 
wijsheit ende wettenheit Voer vleischelike wallust geestlike 
wallust Als ene goede consiencie ende genoechte inden duech- 
den Yoer den eygen wille smaeck ende zueticheit. den wille 

gods te vollen brengen. 
* Die gene die hem goettijt =) daer toe wennen dat J sij te 70'. 

tijde comen daer sij wesen sullen Die sullen daer by blijven, 
ende sij sullen vele verdienen. 

- 1) Na ,maket" is met rooden inkt doorgehaald: ene. 
2) Goettij t, ter juister tijd; ook bij tij ds, vro eg genoeg. 
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* Onnutte woerde ende kalachticheit 1) der tongen maket die 
ziele sieck ende leedich. 

*** Doe die mensche ynt paradijs gesat was, doe was die 
duecht allene in enen boem gesat, dat hij daer niet van eten 
en solde. Ende nu heeft god die duecht ynt zwigen gesat; 
wille wi dat nu oec niet hoelden, hoe sulle wi dan goede men- 
schen werden: zwigen is die moder der geestlicheit'). * Wi sullent woert gods 3) gerne hoeren en doen onse herte 
op ende latent in gaen ende ontfangent suetlic ende leven daer 

71r. na: wi werden daer van gereynicht van onsen 11 sunden. Wi 
werden daer van ontsteken tot guet te doen Wi werden daer 
van getroestet in onser droefheit Ende wi werden daer van 
heilich ende zalich. Baruch die prophete seecht: nO israhel, 
zalich sij n wi I" 4) Want al dat die willie gods is, dat is ons 

apenbaert 3), dat is in die heilige scrijft: daer vinde wi den wille 
gods hoerende leesende denkende. 

* Om dat wi soe rechte seer geneicht sijn ons te verheeffen, 
soe heeftet onse lieve here alsoe gevoecht dat wi vake vallen 
van crancheit, op dat wi ons sullen veroetmoedigen. Ende hij 
heeft vele liever dat wi niet 6nen dach en conen staen sonder 
vallen ende ons dan veroetinoedige(n] dan dat wi conden staen 

71Y. ende // grote dinge doen, daer wi ons wt 8) verhoeverdichden. 
* Die gracie des heiligen geests vloyt in die oetmoedige herten. 
*** Wi sullen verheven wesen baven alle tijtlike dinge Ende 

verciert wesen mit mynnen ende mit gelove ende mit vele 

goeder werke Ende onse herte bekummeren mit hemelschen 
ende ewigen dingen Ende mit dat leven ende wanderinge ende 
lijden ons lieven heren ihesu cristi Ende mit sijne verrijsenisse 
ende hemelvaert ende sendinge des heiligen geests. Dit sulle 
wi in onse herte prenten, hier sulle wi ons toe geven Ende 
alle onnutte dinge buten sluten : soe moege wi bequame vate 
werden des heiligen geests. 

72r. * Wille wi den heiligen geest hebben, soe moete wi ons 

i) Kalachticheit ( = calachticheit), s n a p a c h t i g h e i d, p r a a t- 
zucht. 

2) Zie fol. 10r. 
3) D. i. sullen twoert gods. Verg. fol. 86r : ondert hoepken. 
4) Bar. IV : 4 ("Beati sumus 
5) Verg. voor het verl. deelw. ,apenbaert" (= openbaert) het Mnl. 

Wdb., Dl. V, kol. 1717 (op "o p e n b a r e n, late art., I, n°. 2"). 
6) Na ,wt" staat eene doorhaling met rooden inkt. 
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geven tot cleynen dingen ende tot oetmoedigen dingen, dat is 

vast; want daer is al die heilige scrijft vol van. 
*** 

* Cleyne dinge die wi doen, die werden groet overmits 
die gracie des heiligen geests die in ons is. 

* Onsen vader waert eyns ghevraecht: Een mensche die 
gerne ynt ewige leven weer ende enen goeden wille hadde, of 
onse lieve heer daer oec wal meede lijden solde, al en konde 

hijs niet al te werke setten. Daer antwoerde hij op dat onse 
lieve here seecht ynt heilige ewangelio : ,, Niet alle die gene 
die my "here, here!" toe seggen, en sullen gaen ynt rijke der 
hemele Mer die daer duet den wille mijns vaders die daer is J J 
inden hemel, die sal gaen ynt rijke der hemelen."" ') Die 72" 

goede wille is goet; mer ist dat wijt vermogen, soe moete 
wien oec te werke setten, of ten sal ons niet vele helpen. 
Want daer en is niement soe quaet, hij en weer gerne ynt2) 
ewige leven Mer die daer niet na en arbeyt, die en sal daer 
niet comen. 

*** Sueket gode te behagen ende hebt die duechden lief: 
soe sullen u alle goede lude lief hebben. 

* Hadde wi wal geleert van onsen lieven heren dat hij sacht- 
moedich is ende oetmoedich van herten 3), wi en solden niet 

onverdrachlijck ') van malkanderen wesen. 
* ** Onse heilige engelen die sijn hondert J werf sorchvol- 

diger voer onse zalicheit dan wi selven sijn. Ende al ist datter 73r. 
duvele vele sijn Ende dat sij wonderlike cloeck sijn Sij en 
conen ons niet hinderen, des wi goetwillich sijn. Want der 

heiliger engelen is noch al vele meer, ende die hebben ons soe 
rechte lief: conden sij ons veer baven hem brengen in die 

glorie gods, daer solden sij grote genoechte in hebben. 
* Die heilige engelen beschouwen god, sij mynnen god, sij 

laven god. Dit sulle wi oec na volgen na onsen armen ver- 

mogen. Wi sullen god beschouwen, anmarkende wat hij ons 
al guets gedaen heeft Ende daer wt sulle wi hem mynnen 
ende laven. 

* Die engelen sijn puer ende reyne. Sij sijn ghe-ilsehick 73". 
ende oetmoedelic onder malkanderen wanderende. Sij en be- 

I) Matth. VII: 2i. 
2) Na ,ynt" is met rooden inkt doorgehaald: goet. 
3) Matth. XI : 29. 
4) "Onverdrachlijc", o n v e r d r a a g z a a m. Verg. Mnl. Wdb. i. v., 

II, nc. 3. 
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nyden malkanderen niet Elck bewaert troulic sinen dienst. Sij 
sijn onaflaetlic s); dat is: sij en scheyden hem nummermeer 
vant goede. Ende al dat sij doen, dat doen sij totten lave gods. 

* * * Wi sullen onsen lieven heren bidden dat hij ons niet en 

late, want hij is onse alre sterkeste hulper ende onse alre 
trouweste vrent ende hij en mach ons niet of sterven. 

* Soe vake als wi des duvels becaeringe ende onse quade 
toeneygelicheit vromelic weder staen, soe sulle wi tot elker 

tijt wonderlic groet loen verdienen, ende dat loen sal ewich 
74r, dueren; II och, ewich is soe lanc, dat solde wi vake aver den- 

ken wat dat ynne heeft: ewelic wal te wesen of quelke. 
*** Ene die gestorven was die richte hem weder op Ende 

sprack mit eenre eyseliker stemme ende seechde drie werve : - 

,,Niement en geloeft hoe strengelic dat god ordelt ende hoe 
wreedelic dat hij pynicht." * Men sal den dreck bedecken ende niet vercieren ; dat is: 
onse licham sulle wy sympelic cleeden ende niet cuerioeslic 2). 

*** Wi sullen onsen heiligen engel bidden dat hij ons dese 
d r i e punten van onsen lieven heren wil verwerven Als dat 
wi onsen lieven heren moeten kennen Ende mynnen Ende 

74,. dienen Ende oec dat wi hem moeten laven ende II dancken 
Want dat sal onse werck wesen ynt ewige leven. Ende daer 
om sijnne wi in dese schole ghesaet dat wi hier sullen leeren 
dat wi daer ewelic sullen doen. Dit sullen ons die heilige 
engele ') gerne verwerven, ist dat wijt hem neerstelic bidden 
Want het is hoer werck, ende sij hebben daer groet behagen 
in dat siet in ons vynden. Mer baven al, als die zuete leerre 
sante bernart seecht, soe behaecht hem in ons die onderlinge 
mynne. Ende die onderlinge mynne die is oec onsen lieven 
heren selven wonderlike angename. * Als wi iement marken die in passi6n of in becaeringen is 

75r. of in enigen anderen lijden Ende wi dan troulic II daer voer 

bidden, daer sulle wi tijn werf meer gmeign meede verdienen 
hier inder tijt ende glorien inden ewigen leven dan of wi voer 
ons selven beeden. 

* Wi sullen onsen schaet inden hemel hebben, alse sante 

Marten 4) dede, want sijn schaet daer was: daer om sach hij 

1) Zie voor deze plaats het Mnl. Wdb. op "o n a f 1 a t e 1 ij c". 
2) Cuerioeslic (= curioselike), S i e r 1 ij k, p r a c h t i g, w e e I d e r I g. 
3) Elders in de ,Goede punten" steeds: die engelen. 
4) D. i. de bekende heilige St. Maarten van Tours, die kort v66r 
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daer na mitten ogen. Alsoe sulle wi oec onse inwendige ogen 
ende begerten inden hemel hebben. 

*** Sante gregorius seecht: "god die begert onse bycht wt 
enen pueren herten Ende dan verghift hij ons al onse sunden." 
Dat is weerdige vrucht der pennitencien dat een mensche voer 
ene ygelike wallust ende voer elke sunde sunderlinge penni- 
tencie duet. Onser god en ghift daer niet om dat wi / vele 75'. 
bidden conen Mer dat wi doechsem sijn, oetmoedich, kuysch, 
mynlic, gehoersem ende seggelic. Want wie doechsem is, des 

gebet verhoert god: ende daer heeft hij genoechte in ende niet 
in vele woerde. 

* Het is altijt een goet teyken dat ene gerne is daer dat ' 
gemeene hoepken is Ende daer na dat wi gemeene sijnende 
ons nu die gemeene goede gewonten deelachtich maken; daer 
na sulle wi na desen leven des gemeenen gebets deelachtich 
werden. 

""" Als wi nu een luttel onsen wille laten om gods wille, 
soe sulle wi hier na vele willes weder ontfangen inder 

, ewicheit: ende soe en verliese wi niet, mer wi II winnen seer 76r. ' 
vele Recht of wi nu enen braemschen 1) wt geven, daer wi 
namaels hondert duysent nobel weder voer ontfengen. 

* "Die is recht van herten," seecht sante iheronimus, "dient 
al wal behaget dat god duet, het sij voerspoet of weder spoet 
Ende die hem daer van lavet Ende die hem selven beschul- 

diget van sinen sunden." 
*** Die wil die mach hem soe vele veroetmoedigen als hij 

wil Ende die wil die mach soe vele gehoersem wesen als hij 
wil Ende die wil die mach soe vele willich arm wesen als hij 
wil Want dese duechden sijn al gelegen inden wille. Ende dien 
onse lieve heer gracie gegeven heeft dat hem die duechden 

genoechlic sijn, dat is // alte grote gracie. Ende die en sal 76,. 
niet staende bliven; mer hij sal pynen op te clymmen ende 
voert te gaen, hent dat hij comet tot dat hoechste der 
duechden. 

* Hoe grote dinge wi voer nemen: als wi dat fondement 

zijnen dood tot de hem omringende priesters zou gezegd hebben : ,Sinite 
me, fratres, sinite coelum potius respicere quam terram, ut spiritus ad 
Dominum dirigatur." Zie Leg. aurea, "ed. tertia", p. 748. 

i) ,Braemsche", d. i. brabantsche, B r a b a n t s c h e s t u i v e r, 
Brabantsche e kleine munt. Zie Mni. yPdb, op ,bra- 
b a n t s c". 
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der oetmoediger gehoersemheit niet irst en 1) leggen, soe en 
drechtet 2) niet vele. 

*** Wi sullen wesen alse byen ende niet alse spynnen : alle 
dinck sulle wi ten besten trecken Ende dat goede marken. Sie 
wi wat gebreckelix, dat en sulle wi niet marken. 

* Soe vele als wi geestelic meer insprekens crigen dat wi 
niet en achten noch te werke en setten, soe vele sal onse pyne 

77r. vermeerret werden Mer als wijt te werke setten, soe // sulle 
wi onse sunden daer meede quyten Ende die glorie des ewigen 
levens verdienen. 

*** Cesarius ') seecht : ,den dach sulle wi rekenen wal toe 

gebracht te hebben, in welken wi onsen eygenen wille gebraken 
hebben ende onser quader begerlicheit weder gestaen." 

* Sante franciscus seecht: "soe groet is die vroude des ewi- 

gen levens die ic verwachtende bijn Dat alle pyne, arbeyt ende 

pennitencie die ic doen kan, die is my al genoechlic." 
* * * Onse lieve here die is soe grechten 4) goet: wi en conen 

soe cleynen goeden werck niet doen, hij en wilt ons al wal 
lonen Ya een "ave maria" gespraken, al mit hoe dorren herten 

77·. het gespraken wort, - des wi staen // inden staet der gra- 
ci6n, dat en sal niet ongeloent bliven. 

* Vake solde wi schoetachtige gebedekens 5) tot onsen lieven 
heren senden Als wi sitten op onse werck: daer solde wi grote 
stercheit van crigen. 

* * * Dat lijden dat ons aver coemt, wille wi dat lijden ende 

dragen mit enen vredsemen herten, soe sulle wi dese v ij f 

punten in onse herte nemen. Dat i r s t e is: wi sullen anmar- 
ken dattet lijden is een groet teyken der mynnen. Dat a n d e r: 
wi en conen niet volcomen werden in duechden dan overmids 

provinge des lijden. Dat d e r d e, dat wi onse sunden daer 
mede of leggen ende oec groetlike verdienen. Dat v i e r d e, 
dat wi mit dit tijtlike lijden dat ewige lijden sullen of leg- 

. 1) Hs. : en. 
2) Drechtet, d. i. drecht het (3do pers. tegenw. tijd van  dragen", in 

de bet. beduiden, beteekenen of baten, helpen). 
3) D.i. Caesarius, bisschop van krles (469-542). Zijn dag valt op 

27 Augustus. - Zie over hem Vies des Saints, ou Abrégé de l'histoire 
des P?res, des Martyrs et autres Saints, pour tous les jours de 
l'année, Paris, 1825, tom. II, p. 483–484. 

4) Grechten ( = gerechte), v o 1 k o m e n, g e h e e 1 e n a 1. 
5) Verg. ons schietgebedjes.. 



373 

gen. / Dat v ij f t e, dat wi overmits dit lijden sullen comen ynt 78r. 

ewige leven, daer nummermeer lijden wesen sall) Mer in 
ewicheit sulle wi daer verblijden. Ende in zueticheit onses her- 
ten sulle wi averdenken die tijde, in welken wi bezwaert hebben 
geweest mit druck ende mit lijden Ende dan voert an tot in 
ewicheit sulle wi hebben al dat wi willen; ende dat wi niet 
en willen, dat en sulle wi niet hebben. 

*** Ic hape dat wi alle gader geropen sijn inden wijngaert I), 
ende daer en behoeft niement an te twivelen. Mer wi moeten 
toe sien dat wi daer niet wt geworpen en werden. Ende laet 
ons daer troulic in arbeyden! Ende op dat onse arbeyt vrucht- 
baer sij, soe laet ons vlitich wesen dese v i e r punten J an 78,. 
te nemen. Dat i r s t e is dat wi die gebade gods sullen troulic 
pynen te hoelden. Dat a n d e r, dat wi alle sunden vlitelic 

pynen te schuwen. Dat d e r d e, dat wi die hulpe gods ende 
der heiligen neerstelic sullen sueken mit ynigen gebede. Dat . 

v i e r d e, dat wi ons sullen bekummeren mit dat leven ende 
Hjden ons lieven heren. Ende dat sulle wi nu meer in onse 
herte nemen dan op anderen tijden, op dat wi weerdich mogen 
werden te ontfangen den penninck des ewigen levens. Welick 

penninck tijn penninge weerdich is. Die i r s t e penninck is 
claerheit ende schoenheit: onse licham sal soe claer ende doer- 

schynich wesen dat wi malkanderen doer ende doer sullen sien; 
ende ten sal ons niet hinderen dat die ene voer 11 den anderen 79r. 

stiet, ende wi sullen ongeloeflike schone wesen. Die a n d e r 
is sneelheit, want dan sulle wi soe sneel wesen mit onsen 
lichame als wi nu mit onsen gedachten sijn. Die d e r d e is 

snbtijlheit; want gene muere en mach soe dicke wesen, wi en 
sullen daer soe lichtlic doer mogen gaen, als of daer niet voer 
en weer. Die v i e r d e is onlijdelicheit'), want ons en sal dan 

gheen dijnck mogen deeren. Die v ij f t e is dat lieve geselschap 
onser zueter moder maria ende alre heiligen: dat sal ons alte 
wonderlike genoechlic wesen. Die s e s t e is dat wi die vroude 
dan sullen kennen ende begrypen, die ons nu soe vremde ende 

onbegryplic is dat wi daer niets niet van en wetten. Die s o- 
v e n d e is die // wonderlike grote mynne .die daer wesen sal 79·. 

I) Verg. Stoett, Bekn. Mnl. Spraakk., Syntaxis, § 375. 
2) Toespeling op Matth. XX: I-16 (de gelijkenis van de arbeiders 

in den wijngaard). 
3) Onlijdelicheit ( = onlidelijcheit), o n a a n d o e n 1 ij k h e i d, o n- 

vatbaarheid voor lijden, apathie. 
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Want elck sal den anderen daer soe wonderlike lief hebben 
dattet ons nu onbegrijpelic is. Die a c h t e n d e is dat wi sien 
sullen onsen lieven heren ihesum cristum, onsen bruder ende 
onsen brudegom, na sijnre menscheit: ende dat sal ons won- 
derlike genoechlic wesen, ende wi sullen daer alte grote glorie 
van hebben. Die n e g e n d e is dat wi die heilige drievoldicheit 
in wonderliker glorien sullen schouwen, mynnen ende ge- 
bruken, dat ons nu onbegrijpelic is. Die t ij n d e penninck is 
dat die zalicheit ewelic sal dueren. Ende desen penninck sal 
een ygelic ontfangen die daer cumt. Mer nochtan sal die glorie 

80r. ongelijc wesen; // want die gene die nu troulic arbeyden om 
den penninck ende wacker ende vuerich sijn, die sullen inder 
ewicheit alte vele meer glorien hebben dan die traech ende 
versumende sijn Ende die onsen lieven heren van sinen iongen 
dagen troulic gedient heeft, die sal alte vele meer loens ont- 

. fangen dan die in sinen olderdoem totten dienste gods coemt: 
nochtan sal elken wal genoegen 1). Ende onse lieve here sal 
ons hondert duysent werve meer geven dan wi verdient heb- 
ben. Ende ons sal verwonderen als wi daer comen, hoe wi tot 
dier groter glorien gecomen sijn. 

80,. * Och kynder, wi versumen soe wonderlike vele II goets 
mit onser traecheit: wi moechten wal tijn werve meer ver- 
dienen dan wi nu doen, wert dat wi wacker ende vuerich 
weeren. Och, dat sal ons soe seer rouwen als wi sterven sul- 

len, dat wi onse kostele tijt soe traechlike ende versumelic 
. hebben toe gebracht. "Niet en is kostelre dan die tijt ende 

niet en wort mijn geacht dan die tijt," seecht die zuete leerre 
sante bernart. 

*** Als wi onse goede gewonten niet vele en achten Ende 
die tijde te zwigen die ons van onsen oversten in gesaet sijn, 
ende dat wi wetten dat die wille onser oversten is onachsem- 

8ir, lie laten heen gaen als wijt wal II doen ende holden konden, 
. dat is bi na versmanisse ende daer moechte wi wal grote 

zwaere sunde mede doen. Ende als wi dan verghiffenisse bidden 
dat wi onse zwigen gebraken hebben wt onachsemheit Hoe 
wi daer mede voldoen, dat sulle wi wal vernemen, als wi voer 
onser god comen. Ic vermode dat wi gecalt hebben: dat sulle 
wi daer lichte wal mede of leggen. Mer die onachsemheit daer 
sulle wi groet vege vuer voer moeten lijden, ist dat wijt hier 

"Mi sal genoegen", i k z a 1 t e v r e d e n z ij n. Zie de ?Fer?eM 
POM Jan van Ruusbroec, uitg. J. David, Dl. V, biz. 30. 
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niet of en leggen Want die onachsemheit sal onse lieve here 
zwaerliker wreeken dan men ons JJ seggen mach. Mer als wi 81s 
ons ontgaen van crancheit, dat sal hij genadelic ansien. 

* * * Susteren, ic segget u toe voeren 1) : Ic en wils in gheenre 
wijs lijden dat ghi onse goede gewonten sullen breken: daer 
wil ic u alsoe zwaer om vallen 2) als ik kan Ende dat en wil 
ic oec niet laten, al wist ic te voeren dat ghi daer om en 
weech solden lopen, want ic sal wal susteren weder crigen. 
Mer als die goede gewonten vergleeden sijn, soe sijn sij alte 

quaet weder te crigen. * Onse lieve here seecht : "die na my comen wil, die moet 
hem selven versaken" 3) ; dat is, hij moet sinen wille laten. 
Ende dan late wi onsen wille J ende gevenen onsen lieven 82, 
heren geheelic, als wi doen na onsen goeden gewonten. 

* Hoe dat een mensche hier doechsemer is, hoe hi hier ende 
hier na inden ewigen leven liefgetalre') sal wesen. 

*** 
Kynder, laet ons niet versumende wesen, mer laet ons 

onser tijt waer nemen! Want dese tegenwordige tijt daer wi 
nu ynne sijn, die is onse. Ende die gene die voer ons geweest 
hebben, hoer tijt is al voer by; ende hebben sij versumende 

gewest, dat en moegen sij nu niet verhalen, mer sij moegens 
hem seer bedroven Ende hebben sij hoer tijt nutlic toe ge- 
bracht, des moegen sij hem seer verblijden. Ende die gene die 
na // ons comen sullen, hoer tijt en is noch niet. Mer als hoer 82° 

tijt is Soe is onse tijt al voer by Ende dan salt ons seer 
rouwen dat wi onse tijt verlaeren hebben. Mer hebbe wi sij 
waer genamen ende nutlic toe ghebracht, soe sulle wijs ons in 
ewicheiden verblijden. 

* Alms wi quade toeneigelicheit voelen totten sunden Of als 
wi onsen passien geme solden volgen in ons selven te wreken 
of in enigen anderen sundeliken dingen Soe sulle wi denken: 
Ic bijn daer veel te edel toe dat ic alsoe mijnen passien solde 

volgen, J of ic een beest weer Want en weer ic niet seer edel 83 
ende hoge van gode geschapen Hij en hadde my nummermeer 
soe hogen edelen dienre gegeven Als sinen heiligen engel, die 

my altijt nacht ende dach mit groter vlijticheit bewaert. 

1) Toe voeren ( = te voren), bovenal, voornamelijk. 
2) Hs. : wallen. Verg. blz. 353, aant. 3. 
3) Matth. XVI: 24 (Marc. VIII : 34; Luc. IX : 23). 
4) Verg. fol. 13v: lief getal (in twee woorden). - De bet. is a a n g e- 

naam, welgevallig; ook bemind, geliefd, gezien. 
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* Onse heilige engelen die dienen ons mit soe groter myn- 
nen : wert dat wi dat honderste deel soe grote mynne tot hem 
hadden als sij tot ons hebben, wy solden goede kynder werden. 

*** Die heilige martelaer sante laurens 1) hoe dat die meer2) 
83Y. leet, hoe dat hem meer luste te lijden Ende hoe J J dat hij 

vroliker ende bet te vreden waert. Want hij wiste wal: hoe 

hij hier meer getormentet waert, hoe hij hier na glorioser solde 

werden; ende daer en twivelde hem oec niet an, want hij 
hadde dat rechte voelen. M dat inder werlt was, dat en 
smaecte hem niet Mer die ewige dinge die smaecten hem. Ende 
want hij dat rechte edele guldene voelen hadde, soe wast hem 
al zuete ende genoechlic dat hij leet. Alsoe ist oec mit enen 

goeden menschen : hoe hij meer goets duet, hoe hij ene beter 
conciencie cricht Ende hoe hij meer om gods wille te lijden J 

84r. cricht? hoe dat hij onser god liever cricht. Ende wat is meerre 

genoechte dan ene goede consiencie? Alle die genoechten die 
alle menschen mogen hebben sonder ene goede consiencie, die 
en is daer niet by te gelijken. 

* Een arm susterken, dat hier duegentlike leeft Als dat god 
eyns kumt te sien, soe salt wijser ende verstandelre wesen dan 
alle die doctoren der werlt. Daer om, wille wi hier na wijs 
ende verstandel wesen, soe laet ons nu doechseme goede kyn- 
der wesen! 

_ *** Onse tijt en sal hier niet lange wesen. Ende na deser 

tilt en sulle wi niet meer verdienen. 
84Y. * Wat wi goets J doen als wi onse goede gewonten niet en 

hoelden, dat en is niet te achten. Ende ten solde ons niet tynde 
deel 3) soe verdienstlic wesen dat wi een pansser of een haren 
hemde drogen of vasten toe water ende toe brode ende vele 
waecten ende beeden inder nacht toe wt onsen eygen wille 4) 
Als dat wi onsen wille laten ende geven ons tot onsen goeden 
gewonten ende tot gehoersemheit. 

* * Die onse goede gewonten holdet, die sal dat ewige leven 

i) D. i. St. Laurens, door Pius Sixtus II tot aartsdiaken te Rome 
aangesteld en den 10den Augustus 258 onder Keizer Valerianus den mar- 
teldood gestorven. Zie over hem Legenda aurea, "ed, tertia", p. 48&-50i . 

2) Hs. : diemeer (in een woord, met een verticaal scheidingsstreepje 
van latere hand). 

3) Fol. 29r heeft : dat tijnde deel. Doch zie Stoett, Bekn. Mnl. 
.qpraakk., Syntaxis, § 254. 

4) Zie over het ascetisme van de Broeders en Zusters des gemeenen 
levens Acquoy, Het klooster te Windesheim, DI. I, blz. 187, aant. 1, . 
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daer wal mede verdienen: daer en darf niement an twivelen. 
Ende als wi ons daer in ontgaen Ende doen dan die peene die 
daer voer // geset is of die men ons daer voer seet, soe vol 85r. 
doe wi. Onse goede gewonten en sijn ons daer om niet in ge- 
saet dat men ons daer mede tot sunden brengen wil Mer om 
dat wi te beet staende sullen bliven inden duechden. Mer wolde 
wi die goede gewonten niet vele achten ende oec versmaen die 

peenen te doen, soe mochte wi wal groetlic sundigen. 
* Wi en sullen niet verslagen wesen als wi goetwillich sijn 

ende alsoe staen dat wi na onsen armen vermogen onsen lieven 
heren gerne troulic willen dienen. A1 ist dat wi dan ondertijden 
wt crancheit vallen, dat wil onse lieve here II al genadelic 85v. 

ansien, ende wt sinen goeden mylden herten wil hijt ons alsoe 

gerne vergeven alst ons leet is. 
* Onse herte ende onse ogen sulle wi altijt hebben in die 

ewige arffenisse 1) die wi ontfangen sullen. 
* * * Soe vake als wi god in onse herte nemen ende ons tot 

hem kieren, soe sijnne wi in hem ende hij in ons. 
* Al datter geschiet, dat is den goeden tot hoeren besten, 

ende daer mogen sij an winnen. 
* 0 mensche, bekenne di selven'): "dit heilige woert is van 

den hemel gecomen," plecht men te seggen. 
*** Vergadert die brocken, op dat sij niet en vergaen 3) ; dat 

is: vergadert J ende overdenket die waldaden die u god ge- 86r. 
daen heeft, ende west daer dancbaer van. 

* * * Sante bernart die zuete leerre seecht : "Allene hindert ons 
onse ondancberheit an die volcomenheit eyns geesteliken levens." 

* Ynt boeck der wijsheit stiet: "vele wateren en sullen die 
mynne niet wt doen" d). Alsoe oec, hoe vele wi van enen anderen 
te lijden hebben of wat ons daer van beiegent, wi sullen al 
mynne tot hem hoelden. 

2, 5; blz. 190, aant. 4. - Verg. Hs. D, fol. 1b (B-ibl. v. Mnl. Letterk., 
afl. 70, biz. 4). 

1) Die ewige arffenisse ( = erfnesse), d e e e u w i g e e r f e n i s, d e n 
mensch bewaard bij God; dus de he melsche zaligheid. 
Verg. 1 Petr. I:4. 

2) Bekenne di selven, k e n u z e I v e n (het yvw9r ceauT6v uit de 
Grieksche oudheid). 

3) Toespeling op Joh. VI : 12. 
4) De aanhaling - men citeerde uit het hoofd en kon zich derhalve 

gemakkelijk vergissen - is volgens Cantic. VIII: 7 ( Aquae inultae 
non potuerunt extinguere charitatem"). 
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*** Een ygelic is hem selven bevalen alre meest Ende daer 
naest sijn naeste. ' 

Die altijt sijn oge heeft op eyns anders gebreke, die en 
kan nummermeer in vreden leven ondert hoepken 1). 

86v. * Dan meete wi mit geliker mate Als wi eyns anders quaet 
weerdyren als ons selves quaet Ende eyns anders goet als ons 
selves goet. 

* * * Dan verwaere wi die gaven gods wal, als wi sij be- 
kennen Ende hem daer van dancken Ende als wi sij te werke 
setten. 

* Als wi god toe rechte lief hebben ende hem in onsen 
herten hebben, soe en mach ons gheen dinck verstueren Ende - 

wi sijn in allen dingen te vreden, die god duet of verhenget, 
weer dat weder nat is dan droge, weer dat duer tijt is dan 

goede tijt. Die mit gode toe vreden is, die blijft altijt te I/ 
87r. vreden. Mer nochtan moete wi wal meedelijden hebben mit 

onsen even menschen die wi in lijden sien, ende bidden 
daer voer. 

* Al daer die mynne wt comen mach, dat sulle wi doen 
Ende al dat die mynne breken mach, dat sulle wi schuwen: 
soe sulle wi zalige kynder weerden. , 

*** Schoetsche woerde sijn des duvels venijn ende sij quet- 
sen ende breken die mynne Mer goede woerde die voeden ende 
meerren die mynne. 

* Die mit sijnre duechentlicheit eyns anders crancheit ver- 

wynt Dat is grote stercheit. 
*** 

Syprianus seecht: "Dat is die alre meeste wallust die 
87'. wallusten // verwonnen te hebben." 

* Die is vry ende edel, die vry is van sunden ende edel van 
duechden. Die ene goede edele wal geschicte natuer heeft ende 

ghift hem daer mede totten duechden, dat is een edel mensche 
Ende die gene goede natuer en heeft ende duet dan sijnre 
natueren groet geweelt ende ghift hem crachtlike totten duech- 

den, dat is oec een edel mensche Ende beyde sullen sij edel 
wesen ynt ewighe leven Want daer sullen alle menschen vry- 
edel 2) wesen. Die edelheit na den vleische of na der gebuerten 
die en achtet onse lieve heer niet Mer die edel is ende rijke 
ende groten staet na der werlt heeft Ende ghift dat dan over 

1) Verg. fol. ?Oo : sullent woert gods. - Zie boven, blz. 368, aant. 3. 
2) Vryedel, d. i. vry ende edel. - Gewoonlijk beteekent ,vFiedel" 

voornaam. Verg. Mnl. Wdb. op 
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om // die eer gods ende om salicheit sijnre zielen Ende ghift 88r. 
hem totten dienst gods ende totten duechden Die sal alsoe vele 
te meer verdienen als hij meer gelaten heeft. 

* Onse zuete kyndekijn ihesus was die alre edelste van con- 

plexci6n 1), ende daer om was hij oec die alre tederste. Ende 

hij heeft in sijnre tederre ioncheit soe harde strenge penniten- 
cie angenamen, op dat hem niement ontschuldigen en mach 
dat hij om sijnre tederheit wille hem niet volgen en mach. 
Want had hij doe allene harde zwaere dinge angenamen doe . 

hij oelt ende starck was, soe mochte iement seggen: hij haddet 

goet te doen, hij was starck ende ghesont. Mer nu en mach 
hem niement // ontschuldigen Want hij heefttet begonnen alsoe 887. 
vroe als hij gebaeren was. Och, laet ons dat ter herten gaen 
dat die grote here om ons gedaen heeft, ende laet ons pynen 
hem na te volgen na onsen armen vermogen ! Eer die sonne 

gods mensche waert, soe wolde hem die engel gelijck wesen 
Ende oec die mensche inden paradijse ; ende beyde sijn sij 
daer quelke mede gevaeren. Mer nu die sonne gods mensche 
is geworden, nu heeft hij hem soe seer vercleynt ende ons den 
rechten weech getoent Alaulken forme annemende dat, soe wie 
hem daer in na wil volgen, die sal daer seer wal mede vaeren. 
Ende sul-//Ie wi zalich werden, soe moete wi hem volgen na 89r. 
onsen armen vermoegen. Och, denket hoe dat die alre rijcste 
die alre armste geworden is Ende die almechtige god die hemel 
ende eerde ende al datter ynne is gemaket heeft ende regyert 
Alsoe onmechtich geworden is dat hij behoeft allen dienst als 
een ander kyndekijn. Hij en konde hem niet omme kieren, sijn 
zuete moder en moste hem helpen ende voert allen dienst doen 
als anderen kynderen, dat een ygelic goet herte voert denken 
mach ende halen sine devocie daer wt. 

* * * Wi sullen vake gaen toe bethelem 2) ende visitieren 3) dit 
zuete kyndekijn ende wi sullen J vlitelic anmarken wat dat is 89T. 
dat hij om onsen wille angenamen heeft. Dit dunket my dat 
alre zuetste wesen dat god gedaen heeft dat hij een cleyn kyn- 
dekijn om ons geworden is. Ende dat is vele groter dat god 

1) Hs. : plexci7e met voorafgaande verkorting, veel gelijkende op het ' 

cijfer  9". Dit heb ik in ,conplexcign" opgelost om de spelling van _ 
het woord elders (fol. 30y, 510) met een duidelijk, voluit gescbreven 
"con". . 

2) Lees : betlehem? 2 
3) Visitieren (= visiteren), b e z o e k e n. 
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mensche waert ende nam onsen 1) slym an, daer hij god was 
Dan dat hij, doe hij mensche geworden was, den bytteren 
schendeliken doet leet voer ons. Och, hoe zalich weer hij, den 
dese mynne te rechte smacte, die ons god bewesen heeft! Wi 
sullen oec ansien dat exempel sijnre liever moder: hoe grote 
armode dat sij ende die weerdige man ioseph hadden ende hoe 

90r. seer wal dat sij daer mede te vreden // weeren; want al dat 
men behoefde van wtwendigen gerake, dat gebrack daer. Daer 
en was gene steede dat lieve nygebame 2) kyndekijn in te 

leggen dan die crybbe. Ende alsoe was onse zuete moder maria 
. mitten wille gods vereniget ende alsoe grote mynne hadde sij ' 

totter heiliger armoede Dat sij vele meerre genoechte hadde - 
daer in dat sij hoer kynt leechde in die crybbe, in snoden 
dueken gewonden Dan enige conninginne mochte hebben hoer 
kynt te leggen in ene gulden weege, gewonden in kostelen 
zijden stucken. Onse nygebarne coninc dit zuete kyndekijn 
heeft hem alsoe cleyn getoent dat hem niement ontsien en 

90v. darf tot hem te comen, // hoe arm of snode hij oec is; ya hij 
heeft hem alsoe oetmoedich ende mynlic bewesen, recht of hij 
seggen wolde: "ghi sult alle tot my comen." Die cleyn en arm 
ende oetmoedich is, daer mach alman vrylic toe gaen. Daer 
om, laet ons vrylic tot dit kyndeken ihesus gaen Ende tot sijn 
zuete moder Ende oec totten eersamen man ioseph: sij sijn soe 
goedertieren ende soe mynlic, sij sullen ons gerne vrendelic 
ontfangen. Ende ist dat wijt behoven, ioseph sal ons gerne een 
goet woert spreken an die suete moder ende die moder an dat 
lieve kyndeken, ende ons gracie verwerven Want dit lieve kynt 
is al gracie: hij is die fonteyne der gmei6a. Al die gene die 

9ir. gracie // ende genade willen hebben, die sullen tot dit kyn- 
deken vlien. Ende wat graci6n dat wi behoven, die sulle wi 
van hem begeren. Behove wi grade onse becaeringen weder te 
staen of verghiffenisse onser sunden of gracie tot goet te doen 
A1 sal hijt ons gerne geven. Al dat ons noet is ten ewigen 

. leven mede te comen ende die ewige helle mede te ontflien, 
dat sulle wi in dit zuete kynt vynden. Daer om, laet ons mit 
betrouwen ende mit enen oetmoedigen herten tot hem gaen 
ende leggen onse hoeft in sijnen schoet, ende laet ons hem 

1) Hs. : mamonsen (in 66n woord, met een verticaal scheidings- 
streepje van latere hand; het eerste haaltje van de eerste "m" is uit- 
geschrapt). 

2) ,Nygebaren" ( = nieugeboren), p a s g e b o r e n. 



381 

vrendelike bidden wat wi behoven: dat sulle wi vercrigen. Wi 
en dorven niet sorgen dat hij ons slaen sal: sijne handekens 
sijn nu soe cleyne // ende sachte; al slaet hij ons, ten kan ons 91v. 
niet seer doen. Hij en sal ons oec niet van hem iagen, want 

hij begert dat wi tot hem willen comen ende sijne gracie 
sueken. Hij ghift ons gracie om niet; dat is dat wi gracie 
sueken. Mer als wi die irste gracie te werke setten, soe ghift 
hij ons gracie om gracie. 

*** Dit zuete kynt ihesus is eyns van der reynre ionferen 

gebaeren Ende hij wort noch dagelix gebaeren in allen reynen 
kuyschen herten. 

* Wi sullen den zueten kynde ihesus een beddeken bereyden, 
dat sachte is ende warm ende rustich. Een. oetmoedich herte - 

dat is een sachte bedde Een god mynnende 1) herte dat is een 

warm // bedde Een vredsem herte dat is een rustich bedde. 92r. 
Hier wil dat zuete kynt gerne op rusten. Mer een hoverdich 
verkiert wederspannich herte dat is een hart bedde Een coelt 
herte vander mynnen gods Dat is een coelt bedde Een onvred- 
sem herte dat is een onrustich bedde. Daer is quaet slapen op 
Ende daer en wil dat zuete kynt niet op rusten. 

* 
Als2) wi een beschouwende leven leyden, soe drage wi 

dat kynt ihesum mit maria sijnre moder. Als wi oetmoedich 
ende gehoersem ende vuerich ende ynnich sijn, soe drage wi 
dat kynt mit ioseph. Als wi rechtverdich sijn ende vele duech- 
den vergaderen, soe drage wi dat // kynt mit symeon. Doe 92v. 

symeon dat kynt in sijnen arm ontfenc, doe vercrech hij 
t w I e r I e y e gracie. Die e n e was Hij sterf der werlt ende die 
werlt sterf hem Want hij begerde doe ontbonden te wesen 
ende te wesen in abrahamus schoet 3). Die a n d e r was dat 

hij prophentierde, want hij prophentierde van den kynde ende 
oec van sijn moder. Ende als wi avermits onse duechseme leven 
enen anderen een goet exempel geven, soe drage wi dat kynt 
mit anna der heiliger weduwen. Als wi onsen eygen wille 

offeren, soe offere wi dat kynt ihesum, want dat is dat alre 
liefste dat wi hebben. Ende als wi een reyne herte ende een 

I) "God mynnent" ( = godminnent, hetz. als "godeminnende") is een 
term der devoten, beteekenende God I I e f h e b b e n d e, van God d 
v e r v u 1 d, v r o o m. Zie Moll, Joh. Brugman, DI. I, blz. 290, 291. 

2) Verg. voor hetgeen volgt tot fol. 93r : Luc. II : 25-35, 36-38, 
22-24. 

3) Toespeling op Luc. XVI: 22. 
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kuysch licham offeren, soe offere wi een paer tortelduven. Ende 
93r. als wi ve-//Ie goede werke offeren, soe offer wi twie ionge duven. 

* Wi sullen dit lieve kynt oec sueken mitten heiligen drien 

coningen 1), want sij sijn onse lavelike vaders 2). Ende onse 
moder die heilige karke die doe noch heyden 3) was, die heeft 

sij gesant van onser alre wegen om dit kyndekijn an te beden 
Ende sij hebbent van onser alre wegen troulic ende eerlic ver- 
waert. Sij hadden vele laveliker punten 4) aver hem Ende sun- 

derlinge dese n e g e n e. Dat i r s t e is dat sij coninge weeren. 
Wille wi oec coninge wesen, soe moete wi onse licham wal 

regieren ende holdent onder die reeden Want onse coninc rijke 
dat is onse licham ; wanner wi dat bedwingen van allen quade 
ende die duechden daer II in regnieren, als 

rechtverdicheit; 
' 

93Y. vrede, mynne, oetmoedicheit ende dier gelijc, soe regier wi 
onse coninc rijke 5) wal. Dat a n d e r is dat sij wijse manne 
weeren. Waerachtige wijsheit is daer in ghelegen dat wi die 

dinge sueken, daer onse ewige zalicheit an licht. Dat d e r d e 
is dat sij modich weeren, dat sij vrilic dorsten vragen: "waer 
is hij, die der gebaeren is een coninc der ioden?" Alsoe sulle 
wi oec modich wesen die waerheit te belyen Ende der ondoecht 
niet te wijken ende die duechden vromelic an te gaen ende 
daer in te volherden. Dat v i e r d e is dat sij vrolic ende blijde 
weeren inden wege. Soe sulle wi oec altoes vrolic ende blijde 
wesen ynt goede ende II dienen onsen lieven heren mit enen 

9¢r, vroliken herten, want mit enen guetwilligen vroliken herten 

gode te dienen dat is hem seer gename. Dat v ij f t e is dat sij 
seer oetmoedich weeren Want sij en versmaden niet inden 
armen stal te gaen, daer sij den coninc sochten, noch sij en 
versmaden oec niet sine cleynheit noch sijn arme gesynne. 
Aldus sulle wi oec oetmodich wesen ende geven ons gerne tot 
cleynen ende tot oetmoedigen verworpen werken ende setten 
dat oetmoedige wesen ons lieven heren in onsen herten: hoe 

cleyne dinge hij heeft angenamen, hoe arm ende cleyn hij ge- 

1) Verg. voor hetgeen volgt tot fol. 96r: Matth. II: I-12. 
2) Onse lavelike ( = lovelike) vaders, o n z e e e r w a a r d I g e 

v a d e r s. 
3) Hs. : nochheyde (in 66n woord ; "noch" staat op het einde van 

den regel, met een afbrekingsteeken). 
4) Vele laveliker ( - loveliker) punten, v e e I I o f f e I ij k e, g o e d e 

p u n t e n. 
5) Hs. : conicrijke (in 66n woord, met een verticaal scheidingsstreepje 

van latere hand). - Verg. in dezen volzin : Want onse coninc rijke. 
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worden is om ons exempel te geven. Dit lieve heilige exempel 
sulle wi ter herten II laten gaen ende pynent na te volgen: 94v. 
soe salt ons smaken. Dat s e s t e is dat sij sterck weeren inden 

ghelove. Alsoe sulle wi oec altijt sterck blijven inden karsten 

gelove; al wat ons aver coemt of wat ons die duvel in brenct 
Dat wi denken: wi willen geloven, als onse moder die heilige 
kerke geboet te geloven! Oec sulle wi wtten gelove werken 
ende vele gueder werke doen Want guede werke maken dat 

gelove levendich, vruchtbaer ende nutte. Dat s o v e n d e is 
dat sij barmhertich weeren ende vry te geven. Alsoe sulle wi 
oec barmhertich wesen Ten irsten aver ons selves ziele, dat 
wi die wal besorgen mit vele goeder werke Daer na aver // 
onsen even mensche, dat wi den stichten mit goeden exempel 95r. 
ende leeren mit goeder vermaninge. Die eersame Beda seecht: 
"dat is die genaemste dienst den men gode doen mach Ons 
selven te onthoelden van sunden ende te geven totten duechden _ 
Ende daer na onsen even menschen mede te trecken.'' Wi 
sullen oec barmhertich wesen over die zielen inden vege vuer, 
dat wi daer troulic voer bidden. Oec sulle wi barmhertich 
wesen over al die gene die in lijden sijn of in noden Ende als 
wi hem niet van buten helpen en conen, soe sulle wi hem te 
hulpen comen mit onsen gebede. Dat a c h t e n d e is dat sij 
leerres sijn gewest: sij hebben ons geleert dat wi den kynde 
sullen II offeren Golt der mynnen Wiroeck des gebets Mirre 95v. 
der ontholdinge Dat wi onse licham sullen ontholden van ver- 
vulinge der sunden ende leven heilichlic ende kuyschlic. Wi 
sullen oec leerres wesen, alsoe dat wi onsen even menschen ' 

sullen leeren mit goeden woerden, mit goeden exempel ende 
mit goeder vermaninge. Als wi alsoe enen anderen vermanen, 
dat wi ons selven niet en vergeten: dat is ene goede leer. Dat 
n e g e n d e is dat sij trouwe weeren ende toegen doer enen 
anderen weech weder in hoer rijke Op dat dat lieve kynt 
niet en solden meelden sinen vianden. Ende altijt bleven sij 
hem getrouwe al totter doet toe. II Alsoe sulle wi oec getrouwe 96r. 
wesen die gebade gods neerstelic te hoelden ende oec die ge- 
bade sijnre bruyt, dat is die heilige kerke. Ende wi sullen sijn 
lof ende sijn eer sueken in al dat wi doen. 

* Dit lieve kynt heeft hem laten besnyden 1) ende sign teder 
bloet ghestort om onsen wille. Alsoe sulle wi ons gerne weder 

i) Luc. II : 21. 
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laten besnyden om sijnen wille. Ten irsten sulle wi ons be- 
snyden van alre anhangelicheit onser olders ende vrende ende 
alre creatueren ende schuwen alle vrentschap ende geselschap, 
die ons een hynder mogen wesen an dat toekier tot ') gode. 
Alsoe vroe als wi die genoechte onser vrende versmaen of 

gerne over geven om gods wille Soe ghift ons god weder ge- 
96v, noechte // ende sueticheit in hem. Wi sullen ons oec besnyden 

van allen wtwendigen dingen, soe dat wi der niet meer noch 

mijn en gebruken dan ons noetdruftich is In eten, in drinken 
ende in slapen Ende oec in cledingen Ende yo niet van buten 
te ontfangen noch te geven sonder orlof. Dat wi wisten wat 

groter loen dat wi daer mede verdienen dat wi tot cleynen 
dingen orlof bidden, wi en soldens geens syns versumen. - 

*** Wi sullen oec besneden wesen in onsen vijf f synnen, soe 
dat wi die pynen te gebruken totter eren gods, tot ons selves 
zelicheit ende tot onses even menschen nutticheit Ende ons 
aftrecken van allen sunden ende ydelheit. 

97r. * Wi sullen oec besne-//den wesen in onsen woerden, soe 
dat wi seelden ende stichtelic sullen spreken. Oec in onsen 

gedachten, dat wi gene quade gedachten toe en laten. Mer wi 
sullen ons bekummeren mit die kyntsheit, leven ende passie 
ons lieven heren Ende alle quade ende ydele gedachten sulle 
wi pynen wt te sluten ende weder te staen. 

*** Wi sullen oec onse begerte besnyden, dat wi niet en 
sullen begeren gerekent of ge;ert te wesen Mer tot cleynen 
ende oetmoedigen dingen sulle wi begerte hebben. Ende wi en 
sullen oec niet begeren den menschen te behagen noch van 
hem gesien noch gemynnet te wesen Mer onsen lieven heren 
sulle wi begeren te behagen ende onser zueter vrouwen ende 

g7v. den heiligen ende van hem gesien ende // gemynnet te werden. 
Onse andacht, dat is onse menninge, die sulle wi oec besnyden, 
dat die reecht sij Ende dat wi anders niet en sueken noch 
en s) mennen 3) dan puerlic onsen lieven heren in al dat wi 

doen, ende onser zielen zalicheit ende ons even menschen nut- 
ticheit. Ende trouwe sulle wi wesen in onsen werke dat wi 
van buten doen mit onsen handen Ende die reeschap daer wi 

4) Hs. : tot (op het einde van den regel) tot. 
2) Hs. : en. 
3) Voor den term der devoten ,soeken ende menen" zie Mnl. Wdb., 

DI. IV, 's-Gravenh. 1899, kol.1377 volg. (op  m e n e n, lste art., nO. 1"). 
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mede arbeyden, die sulle wi sorchvoldelic verwaeren: dat sal 
onsen lieven heren seer angename wesen. Ende ist dat wi ons 
nu hier aldus besnyden om ons lieven heren wille, soe sal hij 
ons hier na weeder besnyden van alre onsalicheit Ende hij sal 
ons wonderlike glorios maken in ziele ende in live ende ver- 
vullen ons 11 mit allen goede van buten ende van bynnen. 98r 1). 
Ende des goets en sulle wi nummermeer beroeft werden. 

* Wi sullen alle die engelen ende heiligen kennen, enen 

ygeliken by sinen name Ende van wat verdienten 2) dat elic hei- 

lige is ende wan hij gebaeren is ende wat sijn leven heeft ge- 
weest ende waer mede dat hij dat ewige leven heeft verdient. 
Des gelijcs sulle wi oec kennen alle die duvele ende al die 
verdoemde menschen, enen ygeliken by sinen naem, ende al 
sinen 3) staet Ende waer mede hij die ewige helle verdient heeft. 

* Onse lieve here sal ons mit soe groter claerheit ende schon- 
heit vercieren : dat wi anders gene vroude en hadden dan van 
ons selven, het weer al genoech. Hoe vele te meer salt dan 
wesen dat wi // god sullen sien, mynnen ende gebruken Ende 98v. 
oec onse zuete moder maria in soe onbegrypeliker glorien Ende 
voert alle die heiligen die ons soe wonderlike lief sullen heb- 
ben ende wi sij weder, soe dat gene mynne hier opter eerden 

. daer by te geliken en is. Onse lieve here ihesus die sal ons 
soe wonderlike seer mynnen ende hem soe mynlic tot ons heb- 
ben dat hem een ygelic sal laten dunken dat hij anders gene 
bruyt en hebbe dan hem. Denket wat wonderlike groter ge- 
noechten dit wesen sal aldus te mynnen ende gemynnet te 
werden van god ende van allen heiligen Ende dat inder ewicheit! 

* * * Wi sullen gewonte hebben inden hochtijden die heiligen 
an te ropen, die mitten hochtijden te doen gehadt hebben, op 
dat sij voer ons // bidden ende ons gracie verwerven. 99 r. 

*** Sante Augustinus seecht: ndan eer wi die hochtijden 
weerdelic, als wi doen mitten woerden ende mitte[n] zeeden, 

. 

daer wi toe vermaent werden wtten name der hochtijt." 
* Dat een mensche hadde xxm tonne golts ende geve die om 

gods wille Ende beheelde daer wat van Die en geve soe vele 
niet als een geestlic mensche ghijft, die overghift al dat hij 
heeft ende crigen mach. Ende niet allene sijn tijtlike goet, mer 

1) Zie boven, blz. 360, aant. 4.. _ 
2) Verg. Van Helten, Mnl. Spraakk., blz. 200 (§ 129, e). 

3) Na ,sinen" is met rooden inkt doorgehaald: name. 
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oec sijn lijf ende sine ziele, dat is sinen eygen wille, overghift 
een geestlic mensche: dat is onsen lieven heren alte seer gename. 

* * * 
Seglicheit is ene grote duecht, sij is gode seer gename : 

seglicheit verdient gracie, onseglicheit 1) verdient correxcie 
van gode. 

99v. * Bernardus: "wie en sal niet J waerachtelike veroetmoe- 
dicht werden in die bekennisse sijnre gebreke, wanneer hij 
hem verneme beladen mit sunden Bezwaert mitten laste 

sijns lichams Behangen mit eertschen sorghen Ontsteken mit 
die vuelnisse der vleischeliker begerlicheit Croem Blynt Sieck 

Ingewonden in duysent dwelingen Uytgesat in duysent pery- 
culen Besorget mit duysent anxte In duysent zwaerheiden anxt- ' 
voldich Mit duysent suspycien bedunkert In duysent noetdruften - 
Vol armoeden Geneiget totten sunden Cranck totten duechden?" 

* Die heilige geest die heet die geest des heren daer om, 
want die hij besit mit sijnen gaven die maect hij heren baven 

100r, alle coninge deser werlt. Want / al dat inder werlt is: eer, 
rijcheit, staet, glorie ende alle wallust ende genoechte veramaen 
sij Ende ghene macht deser werlt en ontsien sij Want sij an 
sien alle dinge, als sij inder waerheit sijn Ende daer om en 
ontsien sij niet dan god. Ende al dat inder werlt is, dat achten 

sij alse dreeck Ende daer om sijn sij heren baven alle heren 
deser werlt. 

*** Die prophete seecht: "my heeft ontfarmt dijnre ioncheit, 
wanttu my gevolget biste inder woestinen" 2). Susteren, wi sul- 
len onsen lieven heren volgen inder woestinen. Dat is: wi sul- 
len ons geven tot enicheit ons herten ende ofscheiden ons van 
alre anhangelicheit ende troest onser vrende ende alre creatue- 
ren Ende oec van onsen eygen wille ende gemack des lichams. 

100'. In die woestine plegen J oec te wassen suverlike blomen ende 
walrukende crude ende hoge bome, daer die vogele op singen 
menniger hande zuete sange. Die suverlike blomen sijn die goede 
exempele die wi sien an onsen medde susteren die vuerych ende 

ynnich sijn ende seggelic ende gehoersem ende vredesem ende 
goederhande Ende die duyken ende wyken ende zwijgen ende 
latent aver hem gaen, op datter vrede blijve. Dese blomen sijn 

1) Onseglicheit (--- onseggelijcheit), 0 n g e z e g 1 ij k h e i d, o n h a n- 
delbaarheid, hardnekkigheid. 

2) Jer. II : 2, waar de Vulg. heeft : miserans adolescentiam tuam...., 
quando secuta es me in deserto. 

: 
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seer suverlic. Die walrukende crude dat sijn doechseme werke, 
die wi sien in enen anderen; want die duechden geven aver 
al hoeren goeden rocke, recht als die costele walrukende crude ' 

in sijnen schoet draget: die en kan den rocke niet verbergen; // 
alsoe en kan hem een doechsem mensche oec niet verbargen, 101r. 
die rocke der duechden en wil aver al ruken. Die zuete sanck 
der vogele dat is die heilige lexce die wi hoeren ende oec sel- 
ven leesen. Die vogele dat sijn die heilige leerres die ons die 

heilige scrijft beduyt hebben. Die vogele die van 6nen vederen 

sijn, die plegen gerne 6nen sanck te singen. Alsoe sulle wi 
oec 6nen sanck singen; dat is dat wi onderlinge mynne ende 
vrede sullen hoelden ende willen als wi sullen: soe sulle wi 

goede kynder werden, ende soe salt al goet weerden. Ende 
soe en sullen ons die quade veninde 1) dieren der woestinen 
niet moegen deeren. 

** * Wi sullen oetmoedelike die heilige assche ontfangen2) 101". 
in een teyken der oetmoedicheit In een teyken dat wi beken- 
nen dat wi gesundicht hebben Ende in een teyken der penni- 
tenei6n. In [een] teyken der oetmoedicheit sulle wi dan die 

heilige assche ontfangen, recht of wi seggen wolden : "Ic sal 
comen ende thonen my assche te weesen." Die dat wal conde 

gedenken dat hij 11) van eerden ende van asschen gemaket is 
Ende eerde ende assche werden sal, die solde wal oetmoedich 
werden. God sprack tot adam, doe hij gesundiget had: "Du 
biste eerde ende assche, ende eerde ende assche salstu werden." 4) 
Ten anderen mael sulle wi die // heilige assche ontfangen in 102r. 
een teyken dat wi bekennen dat wi gesundiget hebben Ende 
dat wijt nu voert an anders willen maken ende bet willen 
leven dan wi tot nu toe gedaen hebben. Abraham bekande hem 
een sunder toe wesen, doe hij sprack: "Ic die eerde ende assche 

bijn, sal spreken tot mijnen heren mijnen god" 5). Ten derden 
mael sulle wi die heilige assche ontfangen in een teyken der 

1) ,Venint" (= venijnt), v e r g i f t i g. 
2) ,Die heilige assc(h)e ontfangen" (= ontvaen), o p h e t v o o r- 

hoofd een kruisje ontvangen met gewijde asch. Zie 
Stellwagen, Boomsche woorden, blz. 100, op  a s c h d a g" en op "a s c h- 
k r u i s j e". Verg. Moll, Kerkgesch. t1. Ned. vd6r de Herv., DI. II, st. 
iii, Utr. 1869, blz. 218 volg. 

3) Na "hij" is met rooden inkt doorgehaald : eerde. 
4) Verg. Gen. III : 19. 
5) Verg. Gen. RVIII: 27. 
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pennitencien ; want wi tonen daer mede dat wi nu voert an 

pennitencie willen doen voer onse sunden ende gode weder 

versonen, den wi mit onsen sunden vertoernt hebben. Die 
102r. coninck van ninive stroyde assche op sijn hoeft in een // tey- 

ken der pennitencien ende hij gebodet oec al sijnen pryncen 
te doen Ende hij versoende gode 1). Onse moder die heilige 
kerke duet recht als een heer die te strijde wil trecken tegen 
sijne viande Die plecht sijnen volke een teyken te geven. Alsoe 

ontfange wi nu oec die heilige assche in een teyken dat wi 
voert an vrommelic willen strijden tegen al onse viande Als 
die duvel, die werlt ende onse eygene vleisch. Onse eerde, dat 
onse licham is, die tot nu toe dystel ende dorne 'gedragen 
heeft, die sulle wi bennedi0n laten mitter heiliger assche, op- 
dat sij voert an goede vrucht voert brenge. Als wi die hei- 

lige // assche ontfange[n] mit reverencien ende mit gelove, soe 
nemet sij ons of onse dagelixsche sunden. 

*** Als wi dat lijden ons heren averdenken willen, soe 
sulle wi sunderlinge anmarken hoe myldelic ende geheelic dat 

hij geleden heeft Ende hoe rechte lijdsem dat hij was in sijnen 
zwaeren lijden Ende wt hoe groter mynnen hij leet, op dat hij 
ons zalich mochte maken. Och, hij heeft soe gerne geleden: 
hij was willich ende bereyt tot alle dien dat sij mit hem doen 
wolden. Doe sij hem vengen ende bunden, doe stont hij alsoe 
sachtlic ende hij genc willichlic mit hem. Mer die onzalige 
menschen togen ende slepten hem mit alre wreetheit. Denket // 

'103v. hoe nydelic dat sij hem handelden - daer sij soe lange be- 

gerte toe gehadt hadden -, den sij nu in hoerre maecht ge- 
cregen hadden. Doe sij soe nydelike riepen dat men hem crucen 

solde, dat hoerde hij alsoe gerne Want hij wolde soe gerne 
sterven, op dat hij ons zalich mochte maken. Doe sij hem gey- 
selden ende croenden, heeft hij sijne cleeder selven alsoe wyl- 
lichlic wt getagen ende die columpne 2) in sijnen armen gena- 
men. Ende al dat lijden dat sij hem soe wreedelic an deden, 
daer heeft hij hem soe rechte wyllichlic toe gegeven. Hij heeft 

daft cruce soe zwaerlic gedragen : och, dat dede hij alsoe gerne. / J 
104r. Hij dede daer al sijne crachten toe na sijnre menscheit ende 

i) Toespeling op Jona III: 5-10. 
2) Columpne (= colomme), z u i 1, p a a I ; hier g e e s e 1 p a a 1. 

Verg. F. H. G. van Iterson, Stemmen uit den voortyjd, Leid. 1857, blz. 
105: dat doerslaghen lichaem an der calumpnen. 
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droget soe lange als hij konde. Doe sij hem anden cruce negel- 
den, doe heeft hij sijne hande ende voete alsoe willichlic wt 

gerect: och, hij wolde soe gerne sterven om ons levendich te 
maken. Onse zuete moder maria die hadde alte wonderlike 

grote droefheit Mer nochtant soe was sij alsoe mitten wille 

gods vereniget ende sij hadde oec soe grote begerte totter ver- 

loesinge des menscheliken geslechtes dat sij oec hadde die alre 
meeste blijschap. Sij stont ende verwonderde hoer dat sij dat 

sachtmodighe lam soe wreedelike mochten han.JJtierden 1). 10£v. 
* * * Maria was vol alre duechden ende gracien ende sij hadde 

alle sunden ende gebreke onder hoer voete. Ende wi leyder en 
hebben die sunden ende gebreke niet allene niet onder onse voetq 
mer sij sijn ons oec veer baven onse hoeft gewassen in enen 

groten deel : ende der is alsoe vele ende sij sijn soe menichvolt 
dat sij ontellic sijn. Ende want ons die onmogelic sijn al te - 

vertellen, soe wille wi n e g e n sunderlinge punten voer nemen, 
daer wi ynt gemene seer mede beswaert sijn Ende daer die 
zuete moder gods alte seer reyne ende schoen van was. Ten 
i r s t e n was sij reyne van der arfsunde. Ende daer sijnne wi 
alsoe mede ontreynt ende bezwaert J dat wijt niet en konen 105r. 

laten, wi en moeten sunde doen, ten mijnnesten dagelixsche 
sunden; want dier en moge wi niet of wesen. Ten a n d e r e n 
was maria altijt vuerich ende bereyt tot allen guede ende daer 
en hadde sij nummer verdriet in. Ende wi sijn trach totten 
duechden ende lichtlic crige wi groet verdriet ynt goede. Ten 
d e r d e n en was maeria niet toeneygelic totten sunden ende . 

sij en dede niet in al hoeren leven die alre mijnneste dage- 
lixsche sunde. Ende wi sijn soe rechte toeneygelic ende bereyt 
totten sunden dat wi ons mit groter cracht ende geweelt daer 

tegen moeten setten, als elck in hem selven mach marken hoe 
vele dat hij te lijden heeft in dat wederJJstaen der sunden 105v. 
ende der gebreke. Die ene is geneyget tot toernicheit, die ander 
tot tracheit ende gemack sijns lichams: na dien dat eens yge- 
lics natuer is, soe is hij meer geneicht totten enen gebreke dan 
totten anderen. Ende die sunden ende gebreke en kan niement 
verwinnen dan mit groter cracht ende alre meest mitten hulpe 
gods. Ende wille wi gracie van gode hebben, soe moete wi ons 

1) Men dient in dezen volzin ,sij" in te vullen of ,mochten" te 
schrappen, zoodat de tekst wordt 6f soe wreedelike sij mochten han- 
tierden 6f soe wreedelike hantierden (= hanteerden, b e h a n d e 1 d e n). 
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vromelic setten tegen onse gebreke ende geven ons vlitelic tot- 
ten duechden: soe sal ons onse lieve here gerne gracie geven 
ende gracie om[m]e gracie. Die irste gracie ghift ons onse lieve 

i06r. here te vergeves ; mer als wi die te J werke setten, soe ver- 
diene wi noch vele meer gracien, dat is gracie om gracie. Ten 
v i e r d e n was maria alsoe stantachtich inden duechden dat 
sij ny in al hoeren leven 66n ogenblyck tijts toe en brachte : 
onnutlic Mer altijt wrachte sij volstandelic die hoechste duecht. 
Ende wi sijn soe ongestadich van herte ende onstantachtich 1) 
inden duechde[ n ], als wi vake voelen; want als nu wille wijt 
goede ende als nu en wille wijs niet. Ende oec ondertijden ist 
ons layt 2) dat wi totten dienste gods gecomen sijn, op een - 

" 

ander tijt danke wi onsen lieven heren daer van dat hij ons 
tot sijnen dienste geropen heeft ende sijn ynnich ende vuerich JJ J 

106,. ende willen hem gerne ewelike dienen, op een ander tijt soe - 

isset weder anders. Ten v ij f t e n en gebrack maeri6n gene 
wettenheit ; want sij wiste wal wat alre best was ende wat die 
liefste wille gods was, ende daer toe was sij oec seer volch- 
sem ende seglic. Ende wi sijn soe onwettende: ondertijden solde 
wi gerne goet ende den wille gods doen Mer wi en wettens 
niet, ende daer om solde wi raets vragen van onsen aversten 
of vanden genen diet wetten ; ende dat sij ons dan raden, dat 
sulle wi geloven ende volgen: dat is onsen lieven heren seer 

gename. Ende onse lieve heer die heeftet alsoe gevoecht mit 
onsen gelove dat wi ale dinge niet en conen verstaen noch 

107r. be-JJgrypen : daer wil hij dat wi ons oetmoedelic sullen onder 

bugen mitten gelove; want niement en mach ten ewigen leven 
comen, hij en moet geloven. Ende die volcomen wil wesen in 
den gelove, die moet hem laten raden ende raets volgen. Ten 
s e s t e n hadde maria groet ende volcomen betrouwen in gode ; 
want sij plach hem vake te bidden mit enen ynigen vuerigen . 
herten dat hij wolde comen ende mensche werden ende verloe- 
sen dat menschelike geslechte: ende dat betroude sij hem vol- 
coemlike toe dat hij dat bynnen hoeren leven solde vervullen. 
Ende wi hebben vake soe cleyn betrouwen op god ende lig- 
gen ende mudden3) in onsen sunde[n] ende maken vele wye- 

1) Onstantachtich, onstandvastig, onbestendig, veran- 
derlijk. 

2) Layt, d. i. leet. De uitdrukking ,het is mi leet" beteekent he t 
doet mij leed, het spijt mij, ik betreur het. 

3) Mudden, eig. s c h i m m e I e n, hier waarschijnlijk b 1 ij v e n 
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rents 1) ende bychtens, dat nargent // voer en coemt, ende wi 107T. 

brengen onse tijt daer vulic ende quelke mede toe. Wat eens 
wal ghebycht is, dat en behoeft men niet weder om te bych- 
ten Ende drie iaer of vijf iaer is al genoech onse sunden toe 

bescreyen. Voert solde wi onsen lieven heren dienen mit enen 
vroliken herten ende betrouwen hem toe mit enen geheelen 
herten dat hij ons onse sunden gerne wil vergeven Ende als 
wi onse gebet spreken, dat hij ons dan niet en sal weygeren 
dat wi bidden soe veer alst ons zalich is; ende ist ons niet 

zalich, soe sal hijt soe wal voegen dattet ons zalich werde, of 
hij sal ons anders wat geven dat ons nutter is. Dit sulle wi 
hem vrylic toe betro- J J wen. Ten s o v e n d e n was2) maria 108r. 
seer wal geordiniert inder mynnen ende inden anxt Want sij 
en mynde niet dan god ende om god noch sij en ontsach nie- 
ment dan god ende om god. Mer onse mynne ende anxt is seer 

ongeordiniert; want wi mynnen ons selven vake meer dan god 
Ende wi ontsien vake meer 3) den menschen dan god. Ten 
a c h t e n was maria wal geschyct inden licham, ende wi en 
leesen nargent dat sij gy 4) sieck was in al hoeren leven. Ende 
wi sijn vake cranck inden licham, ende dat is ons vake een 
groet hinder totten duechden. Ende dese crancheit make wi ons 
vake selven overmits dien dat wi onsen passien volgen, als 
gulsicheit, toernicheit, tracheit ende der gelijc: JJ daer crenke 1 08v. 
wi onse licham mede. Ten n e g e n d e n mael was onse zuete 

moder s) maria seer soberlic nemende die tijtlike noetdrufte. 

v e r v u i 1 e n. Zie Mnl. Wdb. op nm o d d e n", en verg. Lubben en 
Walther, Mnd. Handwtb. : m u d (d) e r e n, sw. v. muddich - d. i. 
schlammicht, trübe; schimmelicht - werden. 

1) "Wieren", m o e i t e ? Verg. Teuthonista (nieuwe bewerking, Leid. 
1896), op - Of staat "wyerens" voor ,,vyerens", d. i. 
vierens (van "vieren", den Zondag of een feestdag vie- 
ren)? Zie Verdam, Die Spiegel der Sonden, DI. I, Leid. 1900, reg. 
13080, 13090, 13103 (blz. 168, 169). - Het kan echter ook zijn, dat 
bedoeld is en gelezen moet worden "wyenens" of "weynens" (= wenens). 
Verg. een paar regels verder: onse sunden toe bescreyen. 

2) Na ,,was" staat eene doorhaling met rooden inkt. 
3) Hs. : vakemeer (in 66n woord, met een verticaal scheidingsstreepje 

van latere hand). 
4) ,Gi", o o i t. Labben en Walther, Mnd. Handwtb. : g i = ie, 

immer, je. 
5) Na "moder" staat een verschreven en met rooden inkt door- 

gehaald ,,maria". 
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Ende wi sijn seer bekummert mit vele noetdruften ende oec 
meer dan noet is in eten, in slapen, in cleederen, in huysinge 
ende in anderen gerake des lichams. Als die oversten dit doen 
in behoerliker manieren, dat en is niet te bestraflen Mer wi 
en sullen ons daer ynt gemene niet vele mede bekummeren. 
Mer wi sullen ons pynen dat lieve exempel onser zueter vrou- 
wen na te volgen Op dat wi by hoer mogen comen in die 
vroude des ewigen levens. Amen I). 

Bovenkarspel. 

1) Op fol. 108 volgt een onbeschreven fol. 109: tusachen fol. 108 en 
109 zijn twee, waarschijnlijk eveneens onbeschreven folio's, uitgescheurd. 
Met fol. 110r beginnen de "Biographieën" (zie boven, blz. 225, aant. 1). - 
Verg. Arch. voor de gesch. 0. h. Aartsb. Utrecht, Dl. XXVII, blz. 
aant. 4 ; blz. 405, aant. 2. 


